
 

 

Líder do Consórcio: ACUINOVA - ACTIVIDADES PISCICOLAS, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes: S 

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

Se à realidade de âmbito global descrita ao longo da candidatura acrescermos os padrões de consumo de pescado em Portugal 

e o forte desequilíbrio negativo da balança comercial de pescado no país (1000M€/ano), torna-se evidente o potencial de 

crescimento do setor, sendo o que melhor se posiciona para alavancar o desenvolvimento da Economia Azul no país.  

Os balanços ambientais favoráveis comparativamente a outros setores (e.g. agricultura) associado à criação de várias espécies 

piscícolas e de bivalves e as oportunidades para introduzir sistemas de produção multitróficos integrados, a par da reflorestação 

marinha e do fomento da produção de algas para diversas aplicações, proporcionará francos contributos para a descarbonização 

da economia e para a sustentabilidade ambiental.  

Numa outra perspetiva, a necessidade de aumentar a eficiência das operações, de operar remotamente as instalações de 

produção e de monitorar intensivamente a evolução da biomassa, bem como de gerir uma enorme diversidade de parâmetros 

físicos, químicos e biológicos abre um espaço para a introdução de tecnologias de automação e controlo, robótica, sensorização 

e inteligência artificial, num contexto de incorporação de tecnologias digitais.  

Desta forma, o Pacto de Inovação Portugal Blue Food (PBF) protagonizado pelas principais empresas do setor, em estreita 

cooperação com o Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN) e que será a ser implementada até o ano de 2026, será 

determinante para o setor da aquacultura. O Pacto PBF gerará uma profunda transformação no setor, materializada nos 

seguintes objetivos estratégicos:  

- Aumento da produção anual de pescado (peixes e bivalves) até atingir 30 000 toneladas por ano em 2026;  

- Aumento da intensidade de exportações em 6x até 2026;  

- Autonomia, segurança alimentar e redução de importações;  

- Aumento de produtividade das empresas do sector;  

- Aumento do emprego com criação de emprego altamente qualificado (750 postos de trabalho, 60% altamente qualificados);  

- Aumento do valor acrescentado da oferta,  

- Produtos valorizados e sustentáveis  

Para que se atinjam os objetivos estratégicos acima enunciados é imperiosa a articulação de dois vetores capitais, a saber: o 

investimento produtivo e o investimento em I&D&I. Estes, serão complementados por uma componente de formação, uma 

componente de internacionalização e divulgação.  

No Pacto Portugal Blue Food preconiza-se a realização de investimentos, orientados para a produção integrada de espécies de 

elevado valor comercial, através de capitais próprios, recurso a fundos PRR e a outros fundos de investimento para o 

desenvolvimento de projetos empresariais complementares, bem como na atração de Capital Estrangeiro. Num contexto de 

aumento de escala, será fundamental promover a capitalização das empresas e dos projetos.  

No portefólio de projetos de investimento produtivo previstos (projetos verticais) incluem-se investimentos na produção de 

pregado, linguado e corvina em sistemas de recirculação de água (RAS), produção de robalo, dourada e lírio bem como de 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

594.585.522,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

552.186.000,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

42.399.522,00€ 



bivalves (mexilhão) em sistemas offshore. Igualmente programados estão novos investimentos na produção de dourada e lírio 

na Região Autónoma da Madeira. Será ainda contemplada uma linha de desenvolvimento da produção de salmão em regime 

offshore.  

No vetor I&D&I, o Pacto PBF propõe um importante portefólio de projetos de IDI co-promovidos por empresas e/ou instituições 

de IDI. De entre estes, salientam-se os “projetos horizontais” de IDI, assim designados pelo facto das temáticas e âmbitos em 

causa serem transversais a quase todas (ou mesmo todas nalguns casos) as empresas produtoras, ao longo da cadeia de valor.  

De entre estes salientam-se o IDI FOOD, que incide sobre a valorização de pescado (novos produtos para alimentação humana), 

o IDI FEED orientado para novas soluções no domínio da nutrição animal, o IDI Tecnologia Offshore onde se trata o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação para responder aos desafios das arrojadas produções em mar aberto, o Projeto 

Qualificação de Recursos Humanos, o Projeto Internacionalização e o Projeto Maternidades, para citar apenas alguns dos mais 

relevantes.  

Em 2026, após a execução do PBF, conjetura-se uma aquacultura em Portugal cuja produção de peixes aumentou 4 vezes e a de 

bivalves 2 vezes, e em que o volume de negócios ronda os 350M€. Esta produção é feita segundo as normas ESG, com baixas 

emissões de carbono e baixo impacto ambiental, sustentada na bioeconomia circular, alta intensidade científica, tecnológica e 

digital com fileiras de produção integradas e certificadas. O pacto deverá contribuir, em última análise, para assegurar a 

autonomia e a segurança no abastecimento da cadeia alimentar em Portugal, garantindo uma exploração sustentável de 

recursos marinhos vivos, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, 

para os objetivos ambientais da Taxonomia EU, e normas ESG.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: ALS LIFE SCIENCES PORTUGAL, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A resistência bacteriana aos antibióticos é atualmente um dos problemas de saúde pública mais relevantes, uma vez que muitas 

bactérias anteriormente suscetíveis aos antibióticos usualmente utilizados deixaram de responder a esses mesmos agentes. O 

desenvolvimento de resistência bacteriana aos antibióticos é um fenómeno natural resultante da pressão seletiva exercida pelo 

uso de antibióticos, mas que tem sofrido uma expansão muito acelerada devido à utilização inadequada destes fármacos, 

existindo uma correlação muito clara entre um maior consumo de antibióticos e níveis mais elevados de resistência microbiana 

O projeto SMARTGNOSTICS, promovido pelo consórcio de 11 entidades (empresariais e ENESII) liderado pela ALS – LIFE SCIENCES 

PORTUGAL propõe-se desenvolver tecnologia, produzir e colocar no mercado global soluções capazes de detetar e monitorizar 

a existência e a resistência microbiotica, em 4 contextos 

Em saúde Humana 

Saude animal 

Ambiente Setor Agroalimentar 

O projeto SMARTgNOSTICS propõe o desenvolvimento de dispositivos rápidos e miniaturizados para serem usados em 

ambientes descentralizados e permitir máxima conectividade. A abordagem pretendida, recorrendo a soluções point-of-care 

(POC) que poderão ser simultaneamente “lab-on-a-chip" (LOC) acopladas à aquisição e tratamento de dados por intermédio de 

Inteligência Artificial (IA), permitirá fornecer dados confiáveis para análises preditivas relativas a genes AMR futuros e / ou 

microorganismos patogénicos e prevenção da sua propagação nos 4 pilares do ciclo das AMR: Saúde Humana, Saúde Animal, 

Ambiente e a Segurança Alimentar 

O projeto terá um valor global de investimento de .24.748.692 euros, e um prazo de execução e 36 meses.  

Estima-se que em 2025 a empresa esteja já a produzir e a comercializar os produtos que irão resultar deste projeto, 

(Equipamentos e consumíveis) 

Em termos de volume de negócios, este projeto deverá representar: 

 Em 2025 um acréscimo de volume de negócios de 6,52 M de euros, e um VAB de 3,9 M de euros, resultantes do projeto 

(10% da capacidade normal de ano cruzeiro, tendo em conta que se irá tratar do 1º ano de vendas) 

 Em 2027 (ano cruzeiro) a ALS pretende atingir um crescimento de volume de negócios de 77,3 M de euros, e um 

impacto no VAB de mais 46,3 M de euros, em resultado apenas deste projeto.  

 Portanto, a empresa irá atingir um volume de negócios global de 84,5 M de euros e um VAB global de 50,8 M de euros 

em 2027 
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

24.748.692,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

15.388.821,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 9.359.871,00€ 



 

 

Líder do Consórcio: ALTRANPORTUGAL, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O consórcio Route 25 visa a criação de um projecto mobilizador para alavancar a investigação e desenvolvimento de soluções 

tecnológicas disruptivas para Mobilidade Autónoma, Inteligente, interoperável e Inclusiva, promovendo a criação directa de uma 

nova cadeia de valor que resultará no reforço da autonomia tecnológica e da economia do país. Este projecto está alicerçado 

nas seguintes áreas de intervenção: 

1) Condução Assistida e Autónoma para uma Mobilidade Segura 

2) Experiência Digital e Conectividade Adaptativa para uma Mobilidade Cooperativa 

3) Infraestruturas Conectadas para Cidades Resilientes e Inclusivas 

4) Infraestruturas Inteligentes para uma Mobilidade Intercidades de Baixo Carbono 

5) Route 25 Large-scale Demonstrators  

6) Capacitação científica e tecnológica  

7) Comunicação e Disseminação 

Todas as áreas de intervenção alimentarão diretamente o Projeto 5, que irá dirigir a criação de demonstradores em larga escala, 

que atuarão como plataforma para a experimentação e demonstração das tecnologias e serviços propostos. Os Projetos 6 e 7 

irão alavancar a posição do consórcio no que diz respeito à capacitação científica e técnica de alto nível, juntamente com uma 

estratégia bem delineada de comunicação, disseminação e exploração dos resultados. 

De forma a dar reposta ao acima descrito, o Route 25 apresenta os seguintes objetivos estratégicos:  

• Promover soluções avançadas de condução assistida e autónoma;  

• Desenvolver e implementar uma plataforma no âmbito Internet of Moving Things, incluindo veículos, infraestruturas e 

ambientes assistidos e autónomos;  

• Implementar soluções para a promoção de ambientes urbanos inclusivos e conectados, assim como mobilidade 

intercidade inteligente e sustentável;  

• Implementar demonstradores tecnológicos de grande escala para futuros cenários de mobilidade;  

• Capitalizar investimentos em projetos colaborativos de I&D e potenciar um efeito multiplicador na economia 

portuguesa através do reforço do sistema de I&I e do apoio à inovação empresarial;  

• Apoiar projetos colaborativos entre todo o ecossistema de inovação português através: i) do desenvolvimento de novos 

produtos e serviços com maior valor acrescentado, a fim de aumentar o potencial de exportação; ii) da contratação e formação 

de recursos humanos especializados; iii) do aumento do investimento em I&I em Portugal; iv) da atração de investimento 

internacional; e  v) da promoção de uma transição verde e digital para a sustentabilidade ambiental e digital;  

• Aumentar a maturidade tecnológica do trabalho de investigação e soluções do setor;  

• Alavancar a capacidade de transferência de tecnologia e acelerar o lançamento de novas soluções no mercado;  

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

50.233.194,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

36.336.018,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

13.897.176,00€ 



• Acelerar os ciclos de inovação para permitir a criação de conceitos tecnológicos complexos em períodos mais curtos e 

orientados para a indústria; 

• Aumentar a transferência de conhecimentos e aumentar a cooperação de potenciais clientes e/ou parceiros para outras 

iniciativas neste domínio 

A ambição do Route 25 só poderá ser alcançada através de uma combinação de conhecimentos e capacidades, uma vez que visa 

o desenvolvimento de soluções inovadoras e disruptivas no mercado global. Para tal, foi constituído um consórcio completo, 

cobrindo toda a cadeia de valor relevante, composto por um conjunto de entidades abarcando toda a quádrupla hélice da 

inovação: empresas, academia, decisores e utilizadores. Esta estrutura permitirá uma colaboração intersectorial onde os 

parceiros industriais produzirão os bens e serviços comerciais, onde os parceiros académicos se dedicarão à investigação, 

inovação e tarefas orientadas para a formação, enquanto os decisores e os municípios abrirão o caminho para a introdução das 

soluções em ambiente real. 

Por fim, o Route 25, terá como finalidade dar resposta a algumas questões relevantes: 

1) Como poderá Portugal adaptar-se para se manter relevante no mercado? 

2) Qual é o papel de Portugal na mobilidade europeia e global?  

3) Onde estará posicionado o setor da mobilidade de Portugal num futuro próximo?  

4) A indústria portuguesa será alterada, ou fará parte da revolução? 

A consolidação e a emergência de produtos, processos e serviços inovadores e de complexidade tecnológica elevada, a redução 

da dependência dos mercados internacionais, aumentando a autonomia do país, assim como o potencial do tecido produtivo 

do país, a aposta na I&D tecnológica, para o país se tornar num local apetecível em setores tecnológicos avançados, ligados à IA, 

ciência de dados, processamento de informação e computação avançada, serão os pontos chave do Route 25.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: ALTRI FLORESTAL, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes: S 

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

As florestas e o setor florestal são forças motrizes da reindustrialização portuguesa, apoiada na transição digital e ecológica, 

numa futura economia hipocarbónica. As florestas ocupam mais de um terço do território de Portugal Continental, tendo um 

papel fundamental enquanto principal sumidouro de carbono e motor da Bioeconomia. O setor florestal é responsável por mais 

de 10% das exportações nacionais e 4% do emprego, sobretudo em territórios de baixa densidade. 

Os agentes do setor têm vindo a desenvolver esforços colaborativos no sentido da modernização de processos tradicionais, da 

utilização sustentável dos recursos naturais e da mitigação das alterações climáticas. Mas a resposta eficaz aos desafios societais 

atuais, como a digitalização e a neutralidade carbónica, requer transformações estruturais e urgentes no tecido empresarial 

associado à floresta, alicerçadas em I&D, inovação, diversificação e especialização da estrutura produtiva. Estas transformações 

vêm complementar as reformas estruturais previstas no PRR Componente C8 - Florestas, a cargo da administração pública. 

O desígnio principal desta Agenda Verde/Pacto de Inovação é desencadear a transformação estrutural do setor florestal 

português, intervindo de forma concertada em toda a cadeia de valor florestal, impulsionando a sustentabilidade, a economia 

circular e a resiliência da floresta, e contribuindo para o aumento da competitividade empresarial do setor. É uma ambição, e 

escala de intervenção sem precedentes no nosso país. Para isso, reuniu em consórcio 51 entidades, incluindo empresas do setor 

florestal, empresas produtoras de equipamentos e tecnologias e centros de saber, que é liderado pela Altri e com a coordenação 

técnico-científica do CoLAB ForestWISE. Todas as entidades das cadeias de valor florestais estão representadas, nomeadamente, 

os produtores florestais – representados pelas suas federações Forestis e UNAC -, empresas de consultoria florestal - 

representados pela 2BForest -, os produtores de plantas e prestadores de operações florestais – representados pela ANEFA, 

Viveiros do Furadouro, Forestcorte e Florecha -, as indústrias florestais – Navigator Forest Portugal, Altri Florestal, Sonae Arauco 

Portugal -, as energéticas – REN e E-REDES -, as empresas da fileira do pinhão, castanha, mel e outros produtos não lenhosos – 

representados pela Pineflavours, Unimadeiras –, o mercado e os consumidores - como o IKEA e o Natura XXI -, e o setor público 

– representado pelo ICNF e DGT. 

A Agenda materializa-se em 31 projetos colaborativos, mobilizadores e complementares, considerados prioritários pelo 

consórcio da Agenda e que consolidam a ligação sinérgica entre empresas e indústrias florestais, associações do setor, 

universidades e outras entidades do SCTN e o setor público. Destes projetos irão resultar novos produtos, processos e serviços, 

suportados em tecnologias digitais, com elevado grau de inovação, com vista a melhorar a gestão e tomada de decisão de todos 

os agentes do setor. Irá consolidar o mercado nacional em tecnologias e equipamentos para o setor florestal e apoiar o seu 

potencial de exportação. Estes resultados irão aumentar a capacidade de sequestro de carbono e reduzir as emissões, apoiar a 

gestão florestal sustentável, melhorar a eficiência produtiva nas empresas, promover o aproveitamento de subprodutos e 

adoção de outras práticas de economia circular e de sustentabilidade, e garantir uma maior ligação aos mercados e 
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INVESTIMENTO 

 

151.112.162,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

118.270.824,00€ 
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32.841.338,00€ 



consumidores, incluindo os produtos florestais não lenhosos e os serviços de ecossistemas, e ainda, obter uma maior 

profissionalização do emprego florestal e melhorar a atratividade do mundo rural.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: APS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

Pretende-se promover um Pacto de Inovação e Transição Digital e Ecológica em torno das redes logísticas e de transportes, 

focado em inovar, desenvolver, demonstrar e iniciar a valorização e exploração de produtos e serviços inovadores, com forte 

potencial de exportação, e que abordem os principais desafios e gaps identificados para a logística em Portugal. 

O consórcio, liderado Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A., é constituído por 27 organizações que entre si: 

• Asseguram o Know-How a tecnologia e as capacidades para desenvolver um muito ambicioso Pacto de inovação e dupla 

transição (digital e ecológica). 

• São representativas da cadeia de valor a abordar (incluindo administração portuária, operadores marítimos, operadores 

de terminal, operadores ferroviários, transportadores, operadores logísticos, portos secos, importadores, exportadores e 

também os fornecedores de tecnologia, serviços e equipamento e as entidades do ENESII). 

• Inclui no núcleo de tomadores de tecnologia um grupo alargado de PME’s nacionais vocacionadas para exportar 

tecnologia nacional. 

• Inclui uma rede alargada ENESIIs que sustenta uma rede alargada de competências. 

• Asseguram que os projetos são desenvolvidos com um equilíbrio esperado entre produtores de tecnologia, tomadores 

de tecnologia e end-users (consórcio completo). 

Os consorciados partilham uma visão comum para o Pacto de Inovação e para um ecossistema de 31 produtos e serviços, 

agrupados em 8 grupos de ofertas, totalmente desenvolvidos em Portugal para serem explorados no mercado internacional: 

• Focado no desenvolvimento e valorização de um portfolio de produtos e serviços tecnologicamente avançados, que 

entre si se complementam, para construir propostas de valor inovadoras, com mercado internacional endereçável identificado. 

• Objetivando a Dupla Transição Digital e Ecológica do Setor. 

• Cobrindo toda a cadeia de Valor. 

• Aderindo a mecanismos de interoperabilidade comuns entre as soluções que potenciam práticas colaborativas na rede. 

• Explorando um roadmap de inovação comum, que aponta para Portugal como referência internacional para 

ecossistemas digitais colaborativas na logística e transportes. 

Adicionalmente, todos os produtos e serviços deverão contribuir para promover um ecossistema logístico de alta performance 

(digital e ecológico), com processos sincronizados entre todos os atores, visibilidade sobre a rede e integrações ágeis, baseada 

nas tecnologias NEXUS, mas também na interoperabilidade entre todos os produtos. 

Prevê-se que esta agenda venha a ter um impacto muito relevante no Setor dos Transportes, Mobilidade e Logística que 

representam no total 11.500 empresas, 116.000 empregos e 5.7% do VAB nacional, a que corresponde 25% das emissões de 

carbono. 

Ao nível da alteração da especialização do sector, prevê-se a criação de mais de 569 empregos diretos e 113 indiretos até e 

2030, perspetivando-se um volume resultante de exportações em 2030 superior a 60milhões de Euros anuais. 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

94.026.206,00€ 
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91.631.243,00€ 
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 2.394.963,00€ 



Ao nível da transição ecológica, O pacto vai contribuir de uma forma substancial para a redução de emissões, tendo como alvo 

uma redução 25% de redução de emissões (nas redes logísticas demonstradas). Pretende-se ainda atingir 845,6 ton de CO2 eq. 

de reduções anuais no caso das operações logísticas associadas ao porto de Sines, o que representa 55% de reduções (em linha 

com os objetivos para 2030 da Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável). 

O desenvolvimento dos produtos será realizado por empresas nacionais, a maioria das quais PMEs, as quais vão observar um 

elevado crescimento do seu volume de negócios e perfil de exportações, e consequentemente, aumentar o seu VAB e o número 

de postos de trabalho, em virtude do elevado potencial de aplicação das soluções a desenvolver.  

As soluções a desenvolver no âmbito da agenda NEXUS preconizam a um novo modelo de ecossistema digital colaborativo para 

a logística que tira partido do elevado grau de maturidade tecnológica de diversas empresas nacionais no setor. Para o efeito 

será necessário desenvolver tecnologia de ponta e de acordo com as necessidades da economia do futuro e da indústria 4.0, o 

que se consubstanciará na criação de soluções de elevado valor acrescentado produzidas a nível nacional.  

A criação deste ecossistema de produtos serviços e a produção dos componentes e tecnologia necessária em território nacional 

terão um importante contributo para a alteração do perfil de especialização da produção nacional, passando este a estar mais 

associado a tecnologias e metodologias tecnológicas de ponta. Estes desenvolvimentos contribuirão para o estabelecimento de 

novas soluções, tecnologicamente diferenciadoras e de elevado valor acrescentando, capazes de alterar a imagem de Portugal 

nos mercados externos, tornando o país como um hub de soluções digitais para o setor e da economia de futuro. 
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: ATEP - AMKOR TECHNOLOGY PORTUGAL, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O setor da microeletrónica tem vindo a enfrentar sérias dificuldades no acesso e disponibilização de componentes e sistemas a 

nível europeu seja pelo impacto das alterações climáticas, tensões geopolíticas escassez de recursos/matérias-primas ou pela 

inédita quebra de cadeias de distribuição e produção causada pela situação pandémica que veio evidenciar mais ainda a 

necessidade de a Europa ter uma maior autonomia neste setor tão influente num mundo cada vez mais digital. A título de 

exemplo, em Portugal a Autoeuropa parou por duas vezes a sua produção devido à falta de chips provocada pela quebra da 

cadeia de distribuição da indústria de semicondutores.  

A Agenda Microeletrónica foi desenhada e construída numa lógica integrada e com grande proximidade à iniciativa europeia 

que está a ser desenvolvida na área, o IPCEI on Microelectronics and Communications Technologies, abordando desafios 

estruturais para desbloquear todo o potencial da indústria de semicondutores e trazer valor acrescentado à sociedade europeia 

por intermédio de um conjunto de investimentos estruturais para o reforço da capacidade produtiva e de inovação da indústria 

de semicondutores nacional. Esta iniciativa é a resposta nacional à necessidade da Europa de superar as suas falhas sistémicas 

no mercado global dos semicondutores, sendo para isso essencial “(…) consolidar e expandir a ligação sinergética e de progresso 

entre o tecido empresarial e o sistema cientifico e tecnológico em Portugal” como é referido no Aviso N.º01/C05-i01/2021, com 

o intuito de concretizar o desenvolvimento e transferência da I&D e a sua transformação em novos bens e serviços assim como 

investimentos produtivos que permitam às entidades empresariais serem mais robustas. 

Os projetos desta Agenda estão alinhados com a declaração “A European Initiative on Processors and Semiconductor 

Technologies”, da qual Portugal é signatário e com o “European Chips Act”, estando o consórcio convicto de que as entidades 

seguirão estratégias colaborativas que aportem valor a todas elas fomentando a criatividade e a competitividade, contribuindo 

ativamente para a mobilização desta indústria e para a criação de uma Europa mais verde, digital e resiliente. 

Através do Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo sustentado numa aposta forte em I&D e em investimentos 

produtivos estratégicos assim como na criação de emprego e requalificação do capital humano pretende-se reforçar a Resiliência 

Económica do setor tornando-o mais robusto e competitivo. Parte desta capacitação será baseada através da aposta na 

Transição Digital quer através da digitalização da infraestrutura produtiva quer do desenvolvimento de processos, produtos ou 

tecnologias que contribuam para a implementação e comercialização das tecnologias digitais do futuro, estando também 

previstos projetos que impulsionem a Transição Ecológica da indústria de semicondutores de forma a reduzir a sua pegada 

ecológica. Deste modo, a presente Agenda contribui para os 4 pilares do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). 

A Agenda irá incidir a sua ação sobre os seguintes tópicos:  

• Diversificação e reforço da capacidade produtiva   

• Novos processos, materiais e tecnologias  

• Fábricas do Futuro  

• Sustentabilidade  
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• Formação Transversal e Avançada  

• Dinamização, Disseminação e Internacionalização  

 A Agenda propõe-se a endereçar os seguintes objetivos:  

• Capacitar as entidades do setor para as tendências/desafios deste mercado tecnológico através de investimentos 

produtivos estratégicos e do desenvolvimento de novas tecnologias processos e sistemas;  

• Digitalizar mais o setor, através da aposta em tecnologias de indústria 4.0 e contribuir para o crescimento das novas 

tecnologias de comunicação;  

• Promover a articulação entre centros de investigação empresas e outras entidades de forma a reunir as competências 

e grau de inovação necessários;  

• Apostar numa maior sustentabilidade num setor muito consumidor de matérias-primas e precursores de forma a 

reduzir a sua pegada ecológica;  

• Apostar na qualificação em competências-chave que estimulem o crescimento e a competitividade, aumentando o nível 

de qualificação e especialização na área da microeletrónica e criando emprego qualificado atenuando a crise social e económica;  

• Contribuir para uma Europa mais coesa competitiva e no setor;  

• Reforçar a resiliência económica e social robustecendo o potencial produtivo português no setor da microeletrónica 

criando um ecossistema nacional mais dinâmico e inovador com uma visão internacional.  

 "Embora a procura global tenha explodido, a quota da Europa em toda a cadeia de valor, desde a conceção até à capacidade de 

fabrico, diminuiu. Dependemos de chips de última geração fabricados na Ásia. Portanto, isto não é apenas uma questão de 

competitividade. Trata-se também de uma questão de soberania tecnológica. Por isso, vamos colocar toda a nossa atenção 

nisso".  

 Ursula Von-Der Leyen, Presidente da Comissão Europeia1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: ATLANTIC PORTUGUESE APPLE - CLUBE DA MAÇÃ, ACE                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

Alavancar a fruticultura do Oeste de forma a adaptá-la aos desafios atuais e das próximas décadas com base em mudanças 

disruptivas.  

Foram identificados os seguintes eixos estratégicos, que tem como ponto em comum a utilização das tecnologias 4.0 para a 

transformação digital efetiva da fileira: 

Eixo1 - Field  

Este eixo pretenderá introduzir inovações que vão sendo adiadas, mas que serão fundamentais e 

estruturais para a resiliência do sector. Este Eixo foca-se na melhoria da planta e da sua relação com o ambiente (adaptação aos 

stresses bióticos e abióticos agravados pelas alterações climáticas), controlo das doenças através de soluções naturais ou 

biotecnológicas direcionadas ao resíduo zero, aumento da qualidade, e da produtividade baseada em critérios de eficiência no 

uso dos recursos por meio de ferramentas baseadas na inteligência artificial e na robotização. O objetivo será a experimentação 

e demonstração do Smart Pomar com resíduo zero. 

Eixo 2 – Após o Field 

Após o Field e a caminho do Fork, temos o armazenamento e a conservação que tem que garantir, por um período até 10 meses, 

a manutenção da qualidade da fruta vinda do Field, o controlo de doenças e de acidentes fisiológicos através do conhecimento 

de todos os parâmetros que influenciam a conservação. Por meio da aplicação de tecnologias de monitorização dos diversos 

parâmetros de qualidade dos frutos e da composição das atmosferas pretende-se conseguir um modelo de apoio à decisão para 

uma conservação inteligente. 

Eixo 3 –A caminho do Fork 

Neste caminho para o Fork, a restruturação empresarial e comercial da fileira tem um papel decisivo numa economia tão 

pulverizada como é a do sector da fruticultura do Oeste. Esta pulverização não permitiu até à data: i) massa critica para fornecer, 

de forma contínua, os operadores nos países do centro da europa; ii) consistência na oferta, impedindo que a região seja 

reconhecida internacionalmente como um player relevante; iii) uma imagem comum, que valorize o terroir e as características 

distintivas da fruta aqui produzida. 

Este Eixo, central na agenda, tem por objetivo criar um conjunto de iniciativas que promovam a concentração da oferta, com 

uma estratégia comum de atuação ao nível da produção e comercialização, permitindo ganhar escala e competitividade na 

oferta de produtos diferenciados. Estes conceitos refletir-se-ão na criação de uma Smart Central onde o conceito 4.0 e a 

transição digital estarão no core da operação, bem como a utilização das energias renováveis, princípios da eficiência energética, 

economia circular e valorização de subprodutos. Desta organização, sempre focada no Fork (consumidor), pretende-se a 

aproximação do consumidor à produção, a adequação dos produtos aos requisitos dos consumidores, a valorização do produto, 

e ainda uma estratégia de promoção de turismo de base agrícola (Impulsionado a economia regional) baseada na valorização do 
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terroir. Pretende-se ainda a criação de novos produtos que valorizem a Pera Rocha do Oeste DOP e a Maçã de Alcobaça IGP, 

com base em princípios da economia circular e numa arquitetura de sustentabilidade.  

Eixo 4 – Smart Field for the Fork  

Alicerçado no potencial das múltiplas fontes de dados atualmente disponíveis (big data) e tendo como ponto de partida os eixos 

1, 2 e 3 da presente operação, as infraestruturas de dados já existentes e a recolher, IoT e os sistemas operacionais, este Eixo 

pretende desenvolver um modelo de governação de dados e criação de valor sobre os mesmos, tirando partido da ciência dos 

dados e inteligência artificial, através da criação de uma Plataforma Colaborativa de Inteligência para as fileiras da Pera Rocha e 

Maçã de Alcobaça, para  alavancar a criação de um centro de inteligência e ciência dos dados com capacidades analíticas 

descritivas, preditivas e prescritivas e promover a criação de produtos e serviços de informação para as empresas, a 

administração e o cidadão. 

Os principais objetivos desta Agenda são: 

O1. Desenvolver métodos alternativos à luta química para uma produção mais sustentável, com menores quebras e 

produzir com resíduo zero  

O2. Melhoramento da pera rocha de forma a reduzir as perdas causadas pela mortalidade das plantas e aumentar o valor 

acrescentado por via da introdução de novas variedades de pomoideas 

O3. Robotizar operações culturais de elevado peso na estrutura de custos (monda e colheita) e sensorização para monitorização 

do pomar e apoio à decisão (Smart Pomar) 

O4. Aumentar a produtividade, otimizar a gestão do armazenamento nas centrais e reduzir quebras, por via do 

desenvolvimento de processos e equipamentos 4.0 

O5.  Diminuir quebras e aumentar a produtividade facilitando o controlo de qualidade através de métodos inteligentes não 

destrutivos  

O6.  Reduzir quebras no pós-colheita e aumentar o tempo de vida de prateleira, através do desenvolvimento de tecnologias 

inovadoras de pós-colheita para manutenção das qualidades nutricionais e organoléticas da pera e maçã.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: BLUEPHARMA - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O Projeto CiNTech visa a criação e capacitação do 1º Polo Tecnológico de Inovação, Translação e Industrialização dedicado a 

medicamentos injetáveis complexos, que será um centro de competências único em Portugal (e raro na UE), e que compreende 

3 centros integrados:  

I) um centro de I&I à escala laboratorial estimulando a interface de transferência de tecnologia; 

II) um centro de desenvolvimento, engenharia de processo e transposição de escala visando o desenvolvimento de metodologia 

analítica, a fase de prototipagem e prova de conceito à escala piloto; 

III) um centro industrial, altamente especializado, capaz de dar resposta à produção de medicamentos próprios, desenvolvidos 

pelo consórcio no seu centro de desenvolvimento capacitado pelo CiNTech, bem como de terceiros, para acomodar 

transferências de tecnologia que precisem deste tipo de competências e capacidades para poderem fabricar e comercializar os 

seus produtos. Este centro poderá fabricar lotes dedicados a desenvolvimento clínico, lotes de registo e lotes comerciais. 

O Projeto irá promover a I&I de plataformas tecnológicas inovadoras, capazes de incorporar uma grande variedade de agentes 

terapêuticos (moléculas de baixo peso molecular (PM), peptídeos, ácidos nucleicos) para tratamento do cancro, nomeadamente 

imunoterapia oncológica, levando assim à criação de um portefólio diferenciado de plataformas tecnológicas e de medicamentos 

de alto valor acrescentado pois são direcionados para necessidades específicas dos doentes e do mercado farmacêutico atual. 

 O Consórcio pretende levar a cabo um projeto estruturante e mobilizador, de elevado impacto na economia e inovação 

científica em Portugal, pois pretende reforçar a cooperação entre empresas PME, não-PME e entidades do SCTN que operam 

em diferentes fases críticas da cadeia de valor do medicamento. Estes copromotores trazem contributos complementares ao 

Projeto, acrescentam valor ao consórcio ao mesmo tempo que adquirem capacitação e se tornam mais diferenciados e 

competitivos.  

O Projeto CiNTech apresenta os seguintes objetivos estratégicos: 

1) Consolidar parcerias e expandir sinergias entre PMEs, não-PME e entidades do SCTN (vários grupos de investigação da UC e 

INL), contribuindo para o aumento de competências técnico-científicas e capacidades tecnológicas e humanas dos 

copromotores. Em particular pretende-se a/o: 

 1.1) Inovação com criação de plataformas nanotecnológicas (lipídicas e poliméricas) versáteis, de ácidos nucleicos e 

peptídeos, focadas prioritariamente em imunoterapia do cancro;  

 1.2) Translação de outras linhas de investigação já iniciadas entre os parceiros (plataformas lipídicas ou poliméricas de 

moléculas de baixo PM); 

 1.3) Estabelecimento de novas parcerias com entrada de PMEs no consórcio para conceção de processos de engenharia, 

transposição de escala e otimização do desenvolvimento à escala piloto e do fabrico industrial, assim como fornecedores de 

materiais de alta intensidade tecnológica (equipamentos, digitalização e matérias primas, ex. mRNA). 
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2) Contribuir para o aumento da competitividade e resiliência da economia portuguesa, com base no incremento do 

investimento em I&D, na inovação e na especialização da estrutura produtiva, mediante:  

2.1) Contratação do centro de desenvolvimento e do centro industrial, por empresas nacionais ou internacionais, ou consórcios 

de I&I. 

2.2) Efeito de arrastamento das PME copromotoras que serão capacitadas no presente Projeto e que poderão posteriormente 

exportar bens /serviços transacionáveis de alta intensidade tecnológica a novos clientes e em importantes mercados, altamente 

competitivos e valiosos, como é o caso da indústria farmacêutica. 

3) Assegurar a implementação e/ou reforço de tecnologias digitais das empresas co-promotoras, assim como promover 

alterações no tecido empresarial com vista à melhoria da eficiência energética e sustentabilidade dos processos produtivos e de 

suporte. 

4) Contribuir para a criação de emprego altamente qualificado, nas diferentes fases da cadeia de valor do medicamento, 

apostando no recrutamento de quadros técnicos e científicos portugueses, incluindo aqueles que exerçam atividade no 

estrangeiro;   

5) Promover a qualificação de RH mediante novos programas de formação especificamente desenhados para colmatar défice 

de competências, nomeadamente nas áreas analíticas e de engenharia de processo; 

6) Tornar o novo Polo tecnológico num Hub de Inovação: que possa servir de model case ou fileira para empresas start-up, 

farmacêuticas/biotecnológicas, ou entidades do SCTN, usufruindo dos recursos técnicos e humanos instalados e capacitados 

pelo presente projeto. 

A estratégia apresentada nesta Manifestação de Interesse encontra-se, portanto, alinhada com as áreas de investigação 

prioritárias dos co-promotores, com os mais recentes avanços em nanotecnologia e engenharia farmacêutica e com as 

necessidades atuais e tendências do mercado, no contexto pós-pandemia COVID-19.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: BONDALTI CHEMICALS, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes: S 

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda H2Enable tem como objetivo principal desenvolver a capacidade de Portugal produzir e utilizar hidrogénio verde, 

ancorando esse desenvolvimento nos esforços das cinco entidades que protagonizam esta iniciativa. 

O projeto, na sua globalidade, está dividido em três fases que, progressivamente, aumentarão a capacidade instalada de 

produção de hidrogénio verde até aos 415 MW, em 2030. O período de implementação da Agenda H2Enable (2023-2025) 

coincide com a primeira dessas três fases, na qual serão levados a cabo os investimentos produtivos necessários para criar uma 

capacidade instalada de 75 MW, bem como os esforços finais de investigação e desenvolvimento (I&D) necessários à criação de 

ferramentas e tecnologias capazes de apoiar o investimento produtivo preconizado, bem como as necessárias ações de 

disseminação deste esforço estratégico. As duas fases seguintes consistirão, essencialmente, em aumento da capacidade 

produtiva. Ao todo, está previsto um investimento de cerca de 542 milhões EUR, sendo que, à Fase I, correspondem cerca de 

141 milhões EUR. 

A Agenda H2Enable apresenta três objetivos estratégicos principais: 

• Objetivo 1. O desenvolvimento e implantação de uma unidade de produção de hidrogénio verde em larga escala; 

• Objetivo 2. A promoção da descarbonização da indústria e outros setores, incluindo a mobilidade; 

• Objetivo 3. O fomento da colaboração europeia para vencer os desafios associados à investigação e desenvolvimento 

e à implementação industrial inicial da cadeia de valor do hidrogénio verde. 

Para o cumprimento do Objetivo 1., os esforços da Agenda H2Enable incidirão sobre a produção de energias renováveis e sobre 

a instalação de uma unidade de produção de hidrogénio verde em larga escala. 

No que toca à produção de energias renováveis, o planeamento passa por aproveitar a excelente complementaridade entre 

energia solar e eólica oferecida por Portugal para atingir elevados fatores de capacidade de eletrólise (>60%). Até 2030, o projeto 

integrado irá requerer mais de 1 GW de geração de eletricidade renovável. Isto será atingido através da constituição de parcerias 

com fornecedores de energia, explorando diversas opções de abastecimento, desde a implantação de parques de energias 

renováveis nos terrenos circundantes do complexo químico de Estarreja e diretamente ligados a este, até acordos de 

fornecimento de eletricidade renovável através da rede elétrica atualmente existente. 

Já no que diz respeito à construção de uma unidade de produção de hidrogénio verde em larga escala, esta será a iniciativa 

porta-estandarte da Agenda H2Enable, visto que o objetivo passa por instalar uma unidade de eletrólise de 415 MW, capaz de 

produzir 42 kton/ano de hidrogénio verde, através da tecnologia de Eletrólise Alcalina de Água (AWE). No final da implementação 

da Agenda H2Enable é esperado que a capacidade da unidade chegue aos 75 MW, sendo que, para que tal aconteça, existem 

ainda desafios específicos de I&D que terão de ser vencidos com a colaboração dos parceiros do SI&I 

Por seu turno, para cumprimento do Objetivo 2., a Agenda H2Enable planeia operacionalizar o abastecimento de hidrogénio 

verde a múltiplos utilizadores, com diferentes requisitos em termos de quantidade, pressão e variabilidade de caudal. Em 

particular, são considerados como offtakers principais o complexo químico de Estarreja, nomeadamente, a fábrica de anilina da 
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Bondalti e os sistemas de geração de vapor; e o mercado nacional, nomeadamente, a rede de gás natural e o mercado da 

mobilidade. Adicionalmente, consideram-se como offtakers indiretos do projeto as cadeias de valor dos produtos baixos em 

emissões de CO2 que usam hidrogénio como matéria-prima. 

Para cumprimento do Objetivo 3., serão levadas a cabo esforços de estabelecimento de parcerias para troca de conhecimentos 

com agentes envolvidos em iniciativas semelhantes, a nível da Europa. Cumpre relevar que este objetivo não tem um grande 

peso a nível dos investimentos planeados no âmbito da Agenda, à exceção dos esforços de disseminação, que terão abrangência 

internacional, mas é um objetivo fundamental para que o projeto global associado à Agenda H2Enable veja reconhecido o seu 

caráter de “Important Project of Common European Interest” (IPCEI), um reconhecimento atribuído pela Comissão Europeia a 

projetos transnacionais de grande escala, estratégicos para a UE e seus objetivos comuns, em particular no que diz respeito aos 

objetivos da Europa 2020, às iniciativas emblemáticas da União e às áreas-chave para o crescimento económico, tais como, as 

Tecnologias Facilitadoras Chave (KET). O projeto H2Enable é um de quatro projetos, entre várias dezenas, que o governo 

português selecionou para propor à Comissão Europeia como projeto IPCEI, o que sublinha a sua importância estratégica para 

o país.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: BONDALTI CHEMICALS, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O GAIN compreende uma agenda perfeitamente estruturada e completa liderada pela Bondalti em parceria com o Grupo EDP 

(em particular, a EDPR PT e a EDP Produção) e a ADP Fertilizantes, e, bem assim, o HyLAB - Laboratório Colaborativo para o 

Hidrogénio Verde e o ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade.  

Um dos propósitos estruturantes do GAIN consiste, precisamente, em concretizar um impacto transformador e perene em 

termos de perfil, competitividade e resiliência da economia portuguesa - passando a existir em Portugal, pela primeira vez, a 

capacidade industrial de produção de amoníaco verde -, assegurando que é possível uma afirmação competitiva das fileiras 

industriais estabelecidas e em áreas emergentes - melhorando a competitividade de várias fileiras industriais que poderão vir a 

utilizar o amoníaco verde como input energético - , contribuindo para a transição climática e para o cumprimento das metas 

nacionais de transição climática - o novo processo industrial que é também em si inovador ao abordar, pela primeira vez, a 

intermitência de input do hidrogénio verde em processos Haber-Bosch, conseguirá reduzir em 100% as emissões carbónicas 

face ao processos convencionais de produção de amoníaco cinzento -, aumentando exportações - passaremos de uma situação 

em que Portugal importa todo o amoníaco cinzento que utiliza para uma situação em que passa a existir capacidade industrial 

de scale-up para que Portugal possa passar a ser um exportador líquido - , redução de emissões carbónicas e criação de emprego 

qualificado - está prevista a criação de dezenas de postos de trabalho qualificados, postos de trabalho técnicos não qualificados 

e postos de trabalho indiretos (ver a quantificação na secção das variáveis de impacto no formulário do convite à manifestação 

de interesse), promovendo uma maior coesão económica, social e territorial, seja a nível regional em Sines, seja a nível nacional. 

É nosso entendimento que esta agenda irá contribuir diretamente para quatro dos pilares estruturantes do PRR (Transição 

ecológica, Transformação digital, Crescimento inteligente, Sustentável e Inclusivo, e Resiliência económica), nomeadamente por 

via do alcance dos seguintes objetivos estratégicos: 

(i) Contribuição para a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa, uma vez que estamos perante 

investimentos estruturantes para a economia portuguesa, favorecendo o aparecimento de uma nova fileira industrial com 

ligações virtuosas entre diferentes indústrias, em particular, indústria química, mobilidade, energia e energias renováveis. De 

facto, pretende-se dotar a economia nacional e, pela primeira vez, em território nacional, de uma capacidade industrial de 

produção e industrialização de amoníaco verde (oriundo de hidrogénio também produzido de forma verde, com origem em 

energia de fontes renováveis), totalmente escalável e atenta a futuras necessidades de mercado, seja a nível interno, seja para 

exportação; 

(ii) Aumento das exportações de bens e serviços e contribuição para a soberania tecnológica europeia, atentos os dois tipos de 

impactos previstos. Em primeiro lugar, atingir um patamar que permita diminuir a dependência de Portugal face à importação 

de amoníaco cinzento (aos dias de hoje, 100% do amoníaco cinzento consumido em Portugal é importado). Em segundo lugar, 

assegurar a capacidade industrial para tornar possível a exportação e novas utilizações valorizadas de amoníaco verde, tirando 

partido das estruturas existentes no Lavradio, pertencentes à Adubos de Portugal, invertendo o fluxo comercial das importações 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

62.974.053,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

58.294.896,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 4.679.157,00€ 



portuguesas a este nível. Esta agenda está ainda estruturada tendo como princípio a sua expansão para aumento de produção 

de amoníaco verde e a sua possível replicação noutras geografias. Está prevista, para o efeito, a constituição de um veículo 

especial industrial tripartido, com a participação da Bondalti, da EDP Renováveis e da Adubos de Portugal, o qual irá ser o 

promotor dos investimentos produtivos que vierem a ser realizados, assegurando todos os meios técnicos, materiais e 

financeiros de longo prazo para a viabilização e scale-up dos investimentos industriais planeados. 

(iii) Incremento do investimento em I&D. A este nível, por via da participação do HyLAB está prevista a criação de entre 3 novas 

posições permanentes de emprego altamente qualificados para investigadores nesta área do conhecimento. De forma 

complementar, do lado das entidades empresariais, está prevista a criação de dezenas de postos de trabalho diretos e indiretos, 

tal como constam da secção alusiva aos indicadores da agenda; 

(iv) Redução das emissões de CO2 em 55% até 2030 (meta nacional). A este nível, os investimentos considerados nesta agenda 

visam atingir um patamar de uma redução de 100% das emissões carbónicas na produção de amoníaco verde por comparação 

com a produção convencional de amoníaco cinzento, algo que é bastante mais ambicioso do que as próprias metas nacionais. 
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: BOSCH TERMOTECNOLOGIA S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

Na transição energética em curso, as renováveis, o hidrogénio e a eletrificação da economia assumem um papel 

preponderante.A Agenda ILLIANCE seguindo esta visão, adereça a temática da transição energética numa área muito relevante 

e com grande impacto pela sua pegada atual:os edifícios(comerciais, industriais e habitacionais).O setor da climatização de 

edifícios é responsável por cerca de metade do consumo energético Europeu, havendo, portanto, uma grande 

oportunidade/necessidade de descarbonização do mesmo.As soluções propostas por esta Agenda visando a transição energética 

do setor da climatização assentam não só na eletrificação(através de bombas de calor e esquentadores elétricos),mas também 

em sistemas baseados em combustão de gás preparados para misturas de hidrogénio. 

A melhoria da eficiência energética dos edifícios e da sustentabilidade ambiental associada não se consegue apenas com o 

desenvolvimento de novas soluções de climatização.Neste sentido,esta Agenda propõe também soluções relacionadas com a 

gestão e o armazenamento energético e o isolamento dos edifícios.A conjugação destas soluções contribuirá para o aumento 

do conforto térmico dos edifícios de forma mais eficiente e sustentável. 

Paralelamente a Agenda ILLIANCE procura ser mais abrangente e apresenta também um conjunto de soluções que visam outras 

formas de conforto (nomeadamente o sensorial e acústico),o bem-estar e saúde das pessoas residentes nos edifícios,como 

precursor da sua saúde e a sustentabilidade dos materiais das habitações. 

A Agenda proposta visa a melhoria da eficiência energética e do conforto e da sustentabilidade dos edifícios,assentando em 5 

objetivos estratégicos: 

1. Contribuir para a dupla transição digital e climática 

2. Melhorar a competitividade dos processos industriais 

3. Preparar a transição energética através da eletrificação e do hidrogénio 

4. Melhorar a gestão da energia em edifícios considerando as dependências renováveis 

5. Contribuir para o aumento do conforto, saúde, bem-estar e segurança das pessoas residentes nos edifícios 

A Agenda ILLIANCE compreende 40 projetos,agregados num conjunto de 6 PPS temáticos, em torno dos quais se irão 

desenvolver os diversos projetos empresariais e de governação da Agenda. A componente de inovação e de desenvolvimento 

de novos produtos está muito presente nos projetos da Agenda, sendo muitos deles desenvolvidos em parceria com ENESII(a 

Agenda tem como promotores 9 ENESII,assumindo a Universidade de Aveiro o papel de líder científico). 

PPS1 Aparelhos elétricos de aquecimento/climatização:visa o desenvolvimento de aparelhos elétricos e dos respetivos processos 

industriais e inclui a criação de uma nova "fábrica de bombas de calor" (assim como o desenvolvimento de diversos produtos 

para incorporar nas bombas de calor por outros promotores) e o desenvolvimento de novos e avançados esquentadores de água 

quente sanitária 

PPS2 Aparelhos de combustão a hidrogénio:tem como propósito o desenvolvimento de aparelhos de queima híbrida a gás 

natural e hidrogénio, bem como dos respetivos processos industriais, e em torno do qual vão ser desenvolvidos novos aparelhos 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

142.573.778,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

118.560.101,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

24.013.677,00€ 



de climatização e aquecimento de água quente sanitária,fornos e compósitos de cortiça para revestimento de tanques de 

hidrogénio 

PPS3 Soluções e plataforma IoT de gestão energética:visa desenvolver novos produtos e tecnologias que façam uma melhor 

interligação com sistemas de informação avançados e que permitam fazer uso da energia renovável, sistemas inteligentes 

capazes de gerir melhor as necessidades energética do futuro,nomeadamente no que diz respeito à convivência de sistemas de 

climatização elétrica com sistemas de apoio à mobilidade, e equipamentos eletrónicos ultra-compactos que podem ser usados 

como dispositivos de controlo de produtos como das bombas de calor, esquentadores, “wearables”, domótica ou outros. 

PPS4 Soluções da casa passiva, confortável e saudável:visa o desenvolvimento de soluções para edifícios mais inteligentes, mais 

confortáveis, mais saudáveis, mais eficientes e mais amigos do ambiente. Este PPS inclui projetos ligados à eficiência energética 

dos edifícios e ao conforto térmico e acústico, à sua sustentabilidade e ao bem-estar e saúde dos residentes das habitações 

PPS5: Produtos de armazenamento energético: foca no desenvolvimento de novos sistemas de armazenamento energético,dada 

a necessidade introduzida pelo fator de incerteza e de disponibilidade energética das energias renováveis,e que inclui como 

produtos tanques para aquecimento e conservação de água potável com energias renováveis com interligação ao PPS1 

PPS6:Modelo de Governação do Projeto, Laboratórios e Demonstrador:Para além das atividades de governação do projeto e de 

disseminação e divulgação alargada de resultados,este PPS inclui um conjunto de atividades de desenvolvimento de 

demonstradores e de laboratórios temáticos,dado que as áreas de investigação a explorar no âmbito deste projeto exigem 

condições de simulação.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: BYSTEEL FS, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda Mobilizadora ‘GLASS NET - glass network technologies’ tem como objetivo capacitar e qualificar o tecido empresarial 

português para a conceção, o desenvolvimento e a fabricação de fachadas de última geração. O projeto surge, assim, como 

resposta aos principais desafios tecnológicos e de mercado que se têm colocado ao sector da construção e reabilitação de 

edifícios, onde se verifica uma procura crescente por sistemas de fachadas tecnologicamente mais avançados, energeticamente 

eficientes, com novos materiais mais ecológicos e dotados de novas funcionalidades no campo da interação digital. 

Para o efeito, o projeto encontra-se estruturado em torno de 6 áreas críticas de competitividade – vidro, caixilharia minimalista, 

fachadas de geometria variável, fachadas com soldadura a laser, sistemas de fachadas modulares, e formação – reúne um 

consórcio multidisciplinar e altamente qualificado, constituído por 13 Empresas e 11 ENESII, que trabalhará no estudo de novos 

materiais, desenvolvimento de diferentes componentes, ferramentas e sistemas, e implementação de novos processos 

produtivos que reforcem a competitividade do sector em 5 áreas consideradas críticas no fabrico de sistemas de fachada, 

nomeadamente: (1) Vidro, (2) Caixilharia Minimalista, (3) Fachadas de Geometria Variável, (4) Fachadas com Soldadura a Laser 

e (5) Sistemas de Fachadas Modulares. Está ainda prevista uma área complementar e transversal que se foca na formação e 

capacitação dos recursos humanos, por forma a promover a especialização do sector, como um todo. 

O Plano de Atividades adotado compreende todo o ciclo de inovação, desde a investigação industrial à validação em condições 

reais de utilização, assegurando uma efetiva valorização económica dos resultados da I&D, através da exploração comercial das 

soluções desenvolvidas por empresas com presença efetiva e canais de distribuição consolidados no mercado internacional. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA AGENDA ‘GLASS NET’: 

•       Desenvolver novos processos para alcançar uma maior modernização da produção e indústria de fabrico de sistemas de 

fachadas, por via da incorporação de tecnologias disruptivas; 

•       Desenvolver novos produtos que possibilitem tornar as fachadas mais inteligentes,   criando uma maior proposta de valor, 

contribuindo para aumentar a capacidade tecnológica a indústria portuguesa para um patamar altamente diferenciado no 

panorama internacional 

•       Alavancar o fabrico de novos produtos e serviços altamente transacionáveis (vidro de alta performance, soluções inovadoras 

de caixilharia minimalista, novos materiais e métodos de produção para fachadas de geometria variável, nova geração de 

equipamentos industriais para fabricação de fachadas com soldadura a laser, novos materiais e métodos de produção para 

fachadas com soldadura a laser, novas gerações de equipamentos para materiais e fabricação de perfis de fachada modular), 

que permitirão distinguir o sector e reduzir substancialmente a dependência de fornecedores externos (na medida em que prevê 

fornecedores nacionais e desenvolvimento de equipamento nacional) além de reforçar a capacidade de exportação 

•       Potenciar o funcionamento em rede, aliando diversos atores relevantes no contexto empresarial do segmento de fabrico 

de sistemas de fachadas (e seus componentes) em conjunto com a ligação sinérgica com o sistema científico e tecnológico 

nacional 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

83.281.311,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

66.583.459,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

16.697.852,00€ 



•       Aumentar a intensidade e conhecimento tecnológico e oferta no sector quanto a processos disruptivos e de alta 

performance, aplicáveis no fabrico de sistemas de fachadas, alargando o perfil de especialização da economia portuguesa neste 

segmento 

•       Possibilitar que com os novos produtos aplicáveis a sistemas de fachadas seja assegurado um crescimento robusto e 

sustentável das empresas intervenientes 

•       Permitir que os novos produtos e processos de fabrico de sistemas de fachadas, resultantes dos projetos propostos, sejam 

mais eficientes e ecologicamente sustentáveis, contribuindo nos desafios da dupla transição para uma sociedade mais ecológica 

e digital. 

•       Reforçar competências tecnológica de recursos humanos, possibilitando maior qualificação e a criação de emprego 

altamente qualificado em articulação com a academia.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: CARITE - CALÇADOS, LDA                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O Projeto FAIST – Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica, tem os seguintes grandes objetivos estratégicos: 

1. Aumentar o grau de especialização da industria portuguesa de calçado, diminuindo a dependência da fabricação de 

calçado de couro que representa cerca de 90% da produção total, para novas tipologias de produto apostando na diversidade 

de materiais a usar, como tecidos, napas, materiais poliméricos de base biológica, plásticos e borrachas com grande incorporação 

de resíduos e na diversidade de tipos de calçado de elevado desempenho técnico e conforto, nomeadamente, calçado 

desportivo técnico, calçado casual, calçado de trabalho, calçado militar, calçado para atividades de tempos livres, sapatilhas 

(sneakers), etc. 

2. Aumentar a capacidade de oferta das empresas portuguesas de calçado através do reforço da capacidade de fabricar 

médias e grandes encomendas utilizando processos de montagem mais eficientes, como a injeção direta ao corte e a 

vulcanização direta ao corte, que hoje são residuais em Portugal, mas mantendo a reconhecida qualidade do serviço tão do 

agrado das marcas premium e das pequenas cadeias de retalho que reconhecem a flexibilidade e resposta rápida a pequenas 

encomendas, a qualidade, o design e a aceitação de alterações de última hora. 

3. Inovar na constituição da cadeia de produção do calçado, desde a produção de componentes como solas (em EVA, TPU, 

borracha, etc.) e palmilhas, passando pela fabricação de gáspeas (a parte de cima do calçado) em couro, tecido, materiais 

poliméricos e reciclados, até à criação de unidades de montagem de componentes (montagem modular). 

4. Apostar na produção de bens de equipamentos e tecnologias avançadas, por parte de empresas portuguesas 

substituindo importações e criando competências e capacidades locais tão necessárias à instalação de unidades produtivas com 

elevados níveis de automação e robótica. Estas tecnologias e equipamentos cobrem diferentes processos de fabrico, como 

montagem por colagem de solas produzidas no exterior, montagem por injeção direta da sola à gáspea, montagem por 

vulcanização da sola à gáspea, montagem por costura direta da sola à gáspea. Estas tecnologias vêm também alargar o leque de 

equipamentos já fabricados em Portugal, desenvolvidos no âmbito de projetos mobilizadores anteriores, como as tecnologias 

de corte por jato de água e por faca, os sistemas CAD/CAM 2D e 3D, os sistemas de logística interna, os equipamentos de 

laboratório, etc.  

5. Reforçar a rede ShoeInov de fabricantes de bens de equipamento com novas empresas especializadas na automação e 

robótica, logística e armazéns automáticos. 

6. Reforçar a cooperação entre Universidades, Politécnicos, centros de interface tecnológica e empresas. 

7. Criar novas linhas de produção automáticas e robotizadas, em empresas demonstradoras, que sirvam como locais de 

teste e experimentação, bem como de capacitação de recursos humanos. 

8. Paralelamente ao desenvolvimento de linhas de produção integradas com elevada automação, o projeto investe 

também na automação de postos e processos de trabalho chave nas linhas de produção já existentes, através da criação de ilhas 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

59.550.536,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

46.267.557,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

13.282.979,00€ 



de automação, nomeadamente nos processos de cardagem/colagem e de costura, que são os mais exigentes em mão de obra, 

demonstrando a viabilidade de processos de modernização das linhas tradicionais já existentes. 

9.  Criar oficinas piloto de teste e validação de novas tecnologias e processos, nomeadamente para as tecnologias digitais, 

para os processos de reciclagem e tratamento de resíduos, para o design e prototipagem de ferramentas necessárias à 

automação (matrizes para costura; escovas e pinças para aplicar em robots; formas, solas e saltos; etc.). Estas oficinas piloto, 

instaladas no CTCP, em edifício a construir, serão também utilizadas em ações de formação e estágio de técnicos em face de 

capacitação. 

10. Apostar na fabricação de artigos de calçado e marroquinaria, mais sustentáveis e recicláveis. 

11. Reforçar a aposta na produção de calçado de gama alta, através do sistema de montagem Goodyear (costura da sola à 

gáspea). 

12. Aumentar a inserção de novos quadros qualificados nas empresas e entidades do cluster e aumentar o investimento 

em I&DT. 

Os objetivos estratégicos do projeto FAIST concentram-se sobretudo no desenvolvimento de novas soluções em termos de bens 

de equipamento e tecnologias de produção. Os objetivos mais ligados ao desenvolvimento de novos materiais e produtos, 

sustentáveis, inteligentes e com reduzida pegada ambiental, foram incluídos numa outra candidatura, (Bioshoes4all) submetida 

à medida C12 do PRR – Bioeconomia. Existe uma grande complementaridade entre ambos os projetos. A concretização de ambos 

colocará a indústria portuguesa de calçado no topo mundial. 
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: CASAIS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda para a Construção Industrial Sustentável pretende acelerar a transição para uma construção mais eficiente e com uma 

pegada carbónica mínima. Tal mudança passa por uma aposta na circularidade dos produtos e materiais utilizados, na redução 

de resíduos, na opção por materiais mais duráveis e reparáveis, mas também na digitalização de processos e alteração das 

formas convencionais de planear e construir, designadamente através da construção a construção modular ou construção pré-

fabricada (“off-site”) que apresenta vantagens significativas face à construção tradicional (“on-site”), de um ponto de vista de 

produtividade, ciclo de abastecimento, sustentabilidade e otimização do consumo combinado de materiais, energia e água 

Esta Agenda agrega um conjunto de 16 empresas do tecido empresarial da Construção e 9 Entidades Não Empresariais do 

Sistema de I&I, às quais acrescem um conjunto de 7 entidades parceiras. 

Neste âmbito, a Agenda irá estruturar-se em 4 pilares principais, i) Novas Soluções e Sistemas de Construção; ii) Circularidade; 

iii) Eficiência em Fase de Uso; e iv) Digitalização da Produção e da Construção; e três segmentos transversais, v) Formação; vi) 

Valorização económica e disseminação de resultados obtidos, incluindo a internacionalização; e vii) Gestão técnica e financeira 

do projeto. 

Com base nesta estrutura, a Agenda Mobilizadora pretende dar resposta aos prementes desafios do setor, tendo, para tal 

definido as seguintes metas a alcançar: 

i) Manter a % de compras e fornecimentos e serviços externos com origem no mercado nacional em 95%; 

ii) Garantir cerca de 20% de exportações;  

iii) Atingir um volume de negócios de 22 000 000,00 euros resultante dos novos produtos e serviços desenvolvidos; 

iv) Lançar 12 novos produtos para o mercado;  

v) Aumentar o nível das qualificações do emprego em 50%;  

vi) Publicar 10 papers técnico-científicos (1 por cada projeto de I&D);  

vii) Reduzir as emissões de GEE nos processos de produção de betão (7%) e na produção de agregados (3%); 

i) Criação de aproximadamente 130 novos postos de trabalho; 

ii) Tempo de prazos de construção 30% inferior; 

iii) Redução do consumo de água e da produção de resíduos de obra em 50%;  

iv) Redução global das emissões de GEE em 20% 

v) Aumento de vida útil de materiais pela sua reutilização em 13% 
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 
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42.321.499,00€ 
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33.791.246,00€ 
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Líder do Consórcio: COLEP PACKAGING PORTUGAL, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

Este Pacto de Inovação tem como principais objetivos estratégicos: 

- Promover o desenvolvimento e adoção, pela indústria nacional, de tecnologias e soluções de produção inovadoras, capazes de 

dar resposta aos novos desafios de resiliência, competitividade e sustentabilidade, com especial enfoque nas que endereçam a 

transição digital e verde. 

- Aproveitar essa oportunidade para acelerar e aprofundar o desenvolvimento da fileira nacional das tecnologias de produção, 

visando captar mais valor acrescentado para Portugal, reduzindo importações e aumentando exportações. 

 - Assegurar o alinhamento do desenvolvimento tecnológico e das soluções com a formação dos recursos humanos, assegurando 

que a falta de pessoal qualificado não constitui uma barreira ao seu desenvolvimento (por parte das empresas da fileira) e adoção 

(por parte das empresas utilizadoras). 

- Dinamizar a Internacionalização da FTP e das suas empresas, visando também a entrada em novos mercados ou nichos e o 

desenvolvimento da imagem de Portugal como um país capaz de conceber e fornecer soluções inovadoras e competitivas.  

- Promover a inserção da FTP e das suas empresas e entidades nas redes e programas europeus, com vários objetivos, 

nomeadamente: (a) influenciar as agendas e programas europeus de IDI; (b) identificar parceiros para projetos de IDI e também 

para o desenvolvimento de negócios (contribuindo assim também para a internacionalização das empresa); (c) captação de 

financiamentos complementares; (d) identificação de resultados de projetos europeus que possam ser explorados por empresas 

portuguesas, nomeadamente no âmbito de processos de fertilização cruzada. 

- Implementar os procedimentos e os canais de comunicação mais adequados para promover uma articulação desejável com 

outras iniciativas aprovadas no âmbito deste concurso, particularmente as dinamizadas por setores ou empresas da indústria 

transformadora e que incluam ou possam beneficiar do desenvolvimento de tecnologias de produção inovadoras. O objetivo 

central é a identificação de complementaridades e sinergias entre os respetivos planos de ação, evitando duplicações e 

sobreposições e tirando partido de desenvolvimentos já efetuados e de efeitos de escala. Neste contexto, importa referir que 

foram já estabelecidos contactos com os projetos “Pacto de Inovação para a Digitalização da Indústria Têxtil e do Vestuário”, 

“Agenda Mobilizadora para a Reindustrialização do Sector da Construção” e “OESTFRUTA4.0”.    

- Articular a execução do plano de atividades com outras eixos relevantes do PRR, nomeadamente nas vertentes de educação e 

formação avançada e de digitalização. 

- Assegurar os financiamentos e investimentos necessários para o conjunto de ações previstas, nomeadamente a cobertura do 

ciclo de inovação, criando assim as condições necessárias para que os investimentos e IDI cheguem ao mercado e possam gerar 

vantagens competitivas e impacto económico e social. 

- Constituir um eco-sistema de inovação para as tecnologias de produção, abrangente, integrado e sustentável, capaz de dar 

continuidade aos processos de desenvolvimento e cooperação entre os vários agentes para além da data de conclusão deste 

projeto. 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

214.467.070,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

168.219.094,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

46.247.976,00€ 



1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: COMPTA - EMERGING BUSINESS, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes: S 

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda CIRCULARTECH pretende percorrer toda a cadeia de valor de resíduos para fornecer ao mercado um conjunto de 

tecnologias/serviços/produtos capazes de: 

i) reduzir a produção de resíduos e aumentar a reciclagem junto da população por via de novos modelos de negócios suportados 

por tecnologia diferenciada; 

ii) auxiliar todos os intervenientes do setor nas diferentes etapas (recolha, logística, triagem, tratamento e/ou valorização), desde 

o gestor ao técnico que está no terreno; 

iii) conseguir tornar os processos de cada uma destas etapas altamente eficientes, por via de uma completa digitalização, mas 

também pela introdução de inteligência, permitindo ainda otimizar, reduzir e até eliminar custos e consumos em cada etapa; 

iv) utilizar mecanismos inteligentes que garantam um tratamento e valorização significativamente superior ao que se verifica 

atualmente, incluindo ainda a criação de novos métodos para resíduos cuja resposta ainda não existe. 

Para ir ao encontro do suprarreferido foram definidos um conjunto de projetos, os quais têm os seguintes objetivos estratégicos: 

- Desenvolver novas aplicações tecnológicas para a otimização dos processos de gestão de resíduos baseadas em modelos digital 

twin, inteligência artificial (IA) e machine learning (ML); 

- Desenvolver uma nova referência de tecnologias digitais de suporte à rastreabilidade e monitorização dos fluxos materiais e 

económicos de resíduos; 

- Desenvolver soluções técnicas inovadoras para reutilização e reciclagem de materiais (pás de turbinas eólicas e painéis 

fotovoltaicos) provenientes da indústria das energias renováveis; 

- Desenvolver novas tecnologias de separação de plásticos provenientes de veículos em fim de vida (VFV), resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) e embalagens, assim como a sua recuperação para reciclagem; 

- Desenvolver novas tecnologias de processamento e reciclagem para os refugos de outras frações de resíduos com vista à 

recuperação de terras e metais raros; 

- Introduzir tecnologias de base digital building information modelling (BIM) e digital twin para facilitar o processo de demolição 

e desenvolvimento de soluções técnicas de apoio à demolição seletiva; 

- Desenvolver uma nova geração de contentores inteligentes para a recolha de resíduos urbanos e não urbanos; 

- Criar soluções inovadoras de comunicação, potencializando a interação e o envolvimento dos cidadãos na gestão de resíduos 

urbanos; 

- Desenvolver metodologias de última geração baseadas em inteligência artificial (IA) para aplicação nos processos de triagem 

de resíduos, nomeadamente com base em tecnologias de reconhecimento de imagem e outros tipos de sensores; 

- Desenvolver novas soluções de decisão autónoma para integração em sistemas e equipamentos das unidades de triagem e 

tratamento de resíduos, contribuindo para a consolidação de sistemas ciberfísicos de gestão de resíduos; 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

29.895.699,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

23.141.879,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 6.753.820,00€ 



- Desenvolver uma nova geração de processos de certificação e verificação da gestão de resíduos que contribuam para um setor 

industrial mais competitivo e diferenciado; 

- Desenvolver metodologias inovadoras para a previsão de padrões de produção de resíduos com base em modelação IA e ML. 

Em suma, a Agenda CIRCULARTECH visa a criação de um novo cluster industrial competitivo, inovador e exportador, suportado 

na resposta às oportunidades da Economia Circular, baseado no aumento da capacidade industrial e na digitalização que facilita 

a otimização de processos. Este cluster irá criar respostas diretas aos desafios da Economia Circular através do desenvolvimento 

e implementação de tecnologias próprias e soluções de referência internacional, fomentando a notoriedade e as exportações 

do país nestas áreas, que estão em grande expansão a nível global. Existirá também o aproveitamento da capacidade nacional 

de I&D neste domínio, que já originou projetos de I&D internacionais de grande relevo e aproveitamento da experiência destes 

consórcios para o estímulo à reinvenção de indústrias de referência nacionais (e.g., metalomecânica, plásticos, instrumentação). 

Tal vai permitir a qualificação de setores industriais de referência para o desenvolvimento e introdução de tecnologias e soluções 

inovadoras para a economia circular, aumentando o investimento em I&D das empresas do consórcio. 
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: CONTINENTAL ADVANCED ANTENNA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A presente Agenda pretende realizar uma alteração substancial no modelo de desenvolvimento industrial na Região de Trás-os-

Montes e Alto Douro, por via da criação de um novo ecossistema de inovação industrial em prol do desenvolvimento regional 

assente em atividades de elevado valor acrescentado. Envolvendo a participação de 6 entidades com conhecimento técnico e 

científico em áreas complementares, entre as quais 4 entidades empresariais (incluindo PME) e 2 instituições do SI&I, a presente 

agenda engloba um montante de investimento de Euro 30,4 milhões, tendo por base um conjunto articulado de atividades a 

realizar em estreita copromoção entre todos os parceiros, no período compreendido entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de 

dezembro de 2024. 

Assim, em torno dos três pilares estruturantes do Plano de Recuperação e Resiliência – Resiliência, Transição Digital e Transição 

Climática, e com foco na indústria automóvel, setor estratégico para a alavancagem da economia, a Agenda propõe-se a 

implementar um plano  de atividades que visa o desenvolvimento de nova tecnologia, serviços e produtos, aumento da 

capacidade tecnológica das empresas e capacitação digital, gerando valor em toda a cadeia industrial nacional, potenciando a 

exportação e a escalabilidade a outras indústrias. 

Neste sentido, a Agenda preconiza a realização de um conjunto de Atividades (com os respetivos subprojetos) que se debruçarão 

sobre diferentes áreas do conhecimento técnico e científico e sobre todas as etapas do processo de investigação, 

desenvolvimento e fabrico, até à entrega de produtos e/ou serviços de elevado valor acrescentado ao mercado. 

Recorrendo a processos de Indústria 4.0, novas tecnologias de fabricação, Internet of Things, inteligência artificial, 

cibersegurança e sensorização, a Agenda aposta em projetos que promovem a mobilidade do futuro, com (i) o desenvolvimento 

de 2 produtos totalmente inovadores a nível mundial (antena do futuro e  veículo elétrico de três rodas), (ii) a criação de 2 

centros de serviços para aplicação, entre outras, na indústria automóvel e a realização de projetos de I&D fundamentais para a 

indústria ao nível sensorização inteligente, cibersegurança e monitorização, que irão permitir avanços significativos ao nível da 

produção automatizada, processos e tecnologias de fabricação para Indústrias Inteligentes e Sustentáveis, (iii) a criação de 

laboratórios de investigação e centros de inovação que irão permitir a transferência de conhecimentos e (iv) o desenvolvimento 

de processos e tecnologias de fabricação para Indústrias Inteligentes e Sustentáveis. 

Com efeito, a presente Agenda encontra-se perfeitamente alinhada com os objetivos temáticos do PRR, contribuindo 

fortemente para o reforço da resiliência económica e social, ao apostar num dos setores mais inovadores e dinâmicos do 

mercado, que constitui um pilar fundamental da economia Portuguesa, não só pela elevada representatividade do seu volume 

de negócio, como também pelo seu cariz fortemente exportador. De facto, com o panorama atual, a indústria automóvel 

encontra-se num ponto de viragem potenciado pelas tendências associadas à mobilidade do futuro (i.e. transição energética e 

transformação digital). Concretamente, no domínio da transição energética, o mercado de automóveis elétricos tem vindo a 

crescer e a transformar-se rapidamente, potenciado pela maior adesão, quer das empresas quer dos consumidores, a 

comportamentos cada vez conscientes a nível ambiental. Por outro lado, no domínio da transformação digital, a Indústria 4.0 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

30.044.393,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

18.435.426,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

11.608.967,00€ 



vem revolucionar os processos produtivos e serve de motor à digitalização da indústria e acompanhamento das tendências 

tecnológicas, o que vem gerar oportunidades de criação de emprego qualificado, desenvolvimento e investigação em tecnologias 

disruptivas e melhorias de processo, bem como criação de ecossistemas propícios à inovação e partilha de boas práticas.  

Importa, neste âmbito, referir o impacto da pandemia da Covid-19 no setor automóvel, o qual foi marcado pela criação de um 

clima de grande instabilidade, fazendo-se sentir, principalmente, pela quebra abrupta da procura por veículos novos e pela 

alteração do comportamento dos consumidores face a veículos pessoais. Assim, num momento em que as empresas estão a 

recuperar gradualmente deste surto, e para que a indústria se torne competitiva e alcance o sucesso desejado, é imperativo 

apostar em atividades de Inovação e Diferenciação, Desenvolvimento e Investigação em Tecnologia e Requalificação dos 

recursos humanos, como as apresentadas pela Agenda “A-MoVeR”. 

Com efeito, a presente Agenda irá promover a coesão económica do território, contribuindo em larga medida para atenuar os 

impactos da crise pandémica, comprometendo-se a alavancar a criação de Emprego Qualificado, a melhoria da qualidade de 

vida e o desenvolvimento sustentável, promovendo a competitividade do território, um fator determinante para o 

desenvolvimento regional e aumento da resiliência da economia. 
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: DECSIS II IBÉRIA, LDA                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A agenda D2 - Diabetes Digital surge em resposta a uma necessidade emergente na área da prestação de cuidados integrados 

de saúde em doenças crónicas., A diabetes é aqui considerada como paradigma da solução apresentada, uma vez que representa 

um conjunto de doenças de etiologia multifactorial e que implica a necessidade de todo um conjunto de cuidados de saúde 

integrados e de elevada complexidade, muito para além do simples controlo da glicemia e de alguns fatores de risco associado 

como acontece nos dias de hoje. Problema: A prevalência da diabetes tem crescido exponencialmente, especialmente devido à 

diabetes tipo 2, representando uma ameaça à sustentabilidade dos sistemas de saúde e ao desenvolvimento económico global, 

com custos pessoais e sociais associados ao tratamento da doença e suas complicações. A Federação Internacional de Diabetes 

(IDF) estimou, em 2019, que 643 milhões de pessoas viviam com diabetes (6% da população mundial). A Organização Mundial 

de Saúde (OMS) prevê que a diabetes seja a 7ª causa de morte principal a nível mundial em 2030, significativamente ligada a 

outras causas de morte, cardiovasculares (1ª) e cancro (2ª). Em Portugal os dados do Observatório da Diabetes da Sociedade 

Portuguesa de Diabetologia (SPD), mostram que em 2018 a prevalência era de 13,6%, sendo que a região do Alentejo 

apresentava no estudo PrevaDiab uma prevalência acima da média nacional e na generalidade tem apresentado uma maior taxa 

de complicações. Portugal apresenta uma prevalência padronizada de 9,8% e superior à média europeia, que se encontra em 

6,2%, e é o segundo país europeu mais afetado, logo a seguir à Alemanha com 10,4%.Solução: A agenda D2- Diabetes Digital 

assenta num projeto multidisciplinar e inovador envolvendo as áreas da medicina, economia da saúde, ciência dos materiais, 

nanotecnologia, engenharia, gestão de dados e inteligência artificial, distribuídas por um conjunto de parceiros industriais, e 

centros do conhecimento, associações de doentes e prestadores de cuidados de saúde, de forma a se desenvolverem métodos 

de diagnóstico e monitorização simples, mais diferenciados, sensíveis e seletivos, que garantam uma visão holística da doença, 

compreendendo as suas complicações e acelerando desta forma a utilização de uma medicina de precisão com ganhos para a 

economia da saúde.Esta agenda mobilizadora tem como objetivo principal a utilização de novas estratégias na deteção e 

avaliação de alterações metabólicas (glicemia e lipidemia) e complicações (retinopatia diabética, neuropatia, nefropatia, doença 

cérebro-cardio-vascular, pé diabético) associadas à diabetes com a utilização de tecnologia baseada em eletrónica flexível de 

materiais sustentáveis de origem renovável, para aplicação no “home point-of-care” e respetiva capacitação do doente e gestão 

diária da sua doença.Tendo em linha de conta os atuais e futuros desafios na área da saúde e em particular os da agenda da 

economia da saúde e dando resposta aos objetivos do Aviso de Concurso, a Agenda D2 - Diabetes Digital pretende atingir os 

seguintes objetivos: 

O1 – Projetar, desenvolver e integrar um conjunto de sensores óticos, físicos e eletroquímicos (alguns existentes no mercado e 

outros em fase de protótipos testados nos laboratórios deste consórcio) numa plataforma sensorial; 

O2 – Integrar uma interface eletrónica constituída por microcontroladores de baixo custo e de baixo consumo de energia, com 

possibilidade direta de ligação a Wi-Fi e Bluetooth, desenvolvida em específico para aplicações na área do  SmartHealth, IoT e 

“wearables”; 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

22.928.570,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

11.815.341,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

11.113.229,00€ 



O3 – Desenvolver aplicações móveis de suporte à decisão de pessoas com diabetes e profissionais de saúde, que recolham os 

dados dos sensores e outras informações de dados de saúde, permitindo disponibilizar informação histórica sobre a evolução 

dos indicadores recolhidos, bem como indicações e alertas direcionadas à evolução da condição específica de cada pessoa, em 

resultado de aplicação de técnicas de aprendizagem automática aos dados, a partir de uma plataforma operada num centro de 

dados seguro ; 

 O4 – Validar clinicamente a plataforma num processo de cocriação que envolve pessoas com diabetes e profissionais de saúde, 

de forma a alinhar necessidades, expectativas e preferências dos utilizadores finais. 

 O5 – Fabricar, com recurso a técnicas e processos de smart manufacturing (Indústria 4.0), os sensores desenvolvidos no âmbito 

do objetivo O1, viabilizando a sua comercialização. 

 O6 – Desenvolver um “Plano Individual de Cuidados” (ferramenta de planeamento integrado de cuidados que garante a sua 

sustentabilidade a longo prazo) de forma a melhorar a qualidade de vida da pessoa com diabetes e gerar ganhos económicos 

em saúde.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: DEFINEDCROWD CORPORATION UNIPESSOAL LDA                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O projeto Vox.AI pretende contribuir para o necessário processo de transformação digital em Portugal e na Europa. Neste 

sentido, o consórcio apresenta uma proposta que visa melhorar as interações dos clientes com empresas e serviços públicos, 

através de inteligência artificial, com enfoque nos Serviços de Apoio ao Cliente. 

Prevemos que o Contact Center as a Service irá atingir uma adoção dominante nos próximos anos. 

Existem inúmeros fornecedores de aplicações CaaS para Línguas Europeias, no entanto, por falta de investimento, não existem 

modelos verticais personalizados para as necessidades dos clientes e das organizações, o que pode refletir-se em perdas 

significativas em termos de lealdade e recorrência de clientes. Adicionalmente, as soluções de mercado atuais funcionam em 

modelos fechados, pelo que não é possível personalizar em modo “plug and play” módulos mais desenvolvidos de outras 

empresas ou de investigação académica. 

Assim, a União Europeia encontra-se atrasada em experiências de suporte ao cliente. Atraso este que se tornou mais visível no 

atual contexto de pandemia que obrigou o mundo a operar online e inúmeras empresas e serviços públicos não conseguiram 

acompanhar esta necessidade, com efeitos duramente negativos na sua operação. No setor público, por exemplo, os governos 

tiveram de expandir os call centers existentes para dar resposta a emergências, nomeadamente na área da saúde, sendo 

necessário um investimento enorme urgente, mas insuficiente. 

A interação com clientes / cidadãos é naturalmente uma área de grande complexidade, que este consórcio pretende melhorar 

através de tecnologia de inteligência artificial escalável e personalizada às necessidades da União Europeia hoje, mas também 

certamente no futuro. 

Atualmente as organizações detêm informação não estruturada que não tem valor na sua forma atual. No entanto, este 

informação pode ser estruturada, anonimizada, processada de forma a geral soluções personalizadas e com elevado retorno. É 

possível gerar valor não só usando estes dados em modelos de Inteligência Artificial, como também ao monetizá-los, vendendo-

os a empresas que poderão também criar valor para as suas organizações e para os seus clientes. 

Esta proposta irá combinar os melhores componentes existentes para uma solução Conversational AI de Inteligência Artificial, 

sem enviesamentos, que melhorará o atendimento ao clientes das empresas e setor público, reduzindo os seus custos e 

automatizando até 80% das interações de suporte ao cliente. A atualização de Inteligência Artificial neste âmbito garante maior 

satisfação do cliente e um ROI de 337% ao utilizar agentes virtuais. 

Assim, os objetivos estratégicos desta proposta são: 

- Contribuir para a digitalização dos setores público e privados em Portugal e na União Europeia; 

- Combinar tecnologias de inteligência artificial para criar ofertas personalizáveis e escaláveis para fornecer atendimento ao 

cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, mais eficiente e económico nos principais idiomas europeus, bem como garantindo 

cobertura das línguas norte-americana, brasil e APAC; 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

124.805.065,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

113.736.761,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

11.068.304,00€ 



- Criar um conjunto de ofertas que possam ser vendidas não só em Portugal como no estrangeiro e que representem uma 

alternativa viável às PMEs e grandes organizações na sua interação com clientes; 

- Contruir um modelo de negócio rentável e que ofereça serviços “plug and play” em vários idiomas e domínios; 

- Atrair e reter talento, criando também emprego altamente qualificado; 

- Contribuir para que Portugal esteja menos vulnerável a crises económicas e situações como as que vivemos atualmente, com 

soluções capazes de operar remotamente sempre que necessário; 

- Criar o primeiro conjunto de produtos do Centro de excelência de Inteligência Artificial do país; 

- Contribuir para a redução da pegada de carbono através da automatização de processos de atendimento ao cliente; 

- Criar aplicações de Inteligência Artificial responsáveis cm dados imparciais e recolhidos eticamente, devidamente anonimizados 

e respeitando o RGPD; 

- Oferecer uma solução com precisão em reconhecimento de voz ao mês nível ou superior à precisão da Google; 

- Disponibilizar a primeira oferta personalizada B2B para Português de Portugal 

- Oferecer uma solução que inclui verticais atualmente não são bem suportados pelo atual estado da arte: Saúde, Segurança 

Social, Serviços Administrativos, Retalho, Seguros, Banca, Telecomunicações, Energia1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

176.511.885,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

127.677.184,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

48.834.701,00€ 



 

 

Líder do Consórcio: DST SOLAR, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O Pacto de Inovação Next Generation Storage (NGS) encontra-se alinhado com aquela que é a estratégia de transição energética 

da União Europeia, até 2040, e o repto para a eletrificação completa da mobilidade até 2035. Neste sentido, esta proposta 

apresenta uma contribuição evidente para o ambicioso plano para a transição climática nacional, assente no novo paradigma de 

transição energética, dando resposta ao desafio para redução de emissão de gases de efeito de estufa, em 50%, até 2030. Em 

suma, este projeto afirma-se como uma importante resposta ao desafio de Recuperar Portugal, através da construção de 

simbioses industriais apoiadas na inovação, e orientadas à resposta a desafios estratégicos de dimensão internacional. 

Especificamente, o Pacto de Inovação NGS tem por base um modelo estruturado em 7 pilares estratégicos, abarcando a 

totalidade cadeia de valor das baterias. Assim, para além de se pretender agregar valor a cada etapa do processo, o trabalho em 

conjunto destes pilares estratégicos proporciona a formação de sinergias que culminam num objetivo comum: a criação de uma 

Plataforma Tecnológica. Apresenta-se como principal objetivo deste Pacto de Inovação o desenvolvimento de novo cluster 

industrial, para fabrico e recuperação sustentável de baterias, como suporte tecnológico de um futuro sustentável. Este projeto 

pretende criar em Portugal as condições necessárias ao nível tecnológico para o desenvolvimento de um ecossistema industrial 

capacitado para a produção em massa de tecnologias inovadoras de baterias e packs, e uma cadeia-de-valor completa que 

permita a gestão de fim-de-vida de referencia a nível mundial, alavancando novos investimentos nas áreas da mobilidade 

elétrica, especificamente através da atração de investimento/fábricas de produção e assemblagem de baterias/packs, e 

produções de sistemas tailor made. 

No que diz respeito à Visão Estratégica do Pacto de Inovação NGS verifica-se que o Consórcio pretendeu seguir uma abordagem 

holística ao setor das baterias, estabelecendo objetivos específicos para cada um dos Pilares considerados na estrutura desta 

iniciativa, a saber: 

Pilar I - Refinação e valorização 

-Instalação de refinaria semi-industrial como referência tecnológica internacional para o desenvolvimento de processos 

avançados de produção de Hidróxido de Lítio e Carbonato de Lítio; 

-Instalação de Refinaria Industrial para produção de Hidróxido de Lítio e Carbonato de Lítio para o mercado mundial, com baixa 

pegada de carbono, elevada produtividade 20000-30000T/ano, e altamente competitivos; 

-Soluções de circularidade nos subprodutos de mineração e refinação; 

Pilar II - Componentes e módulos 

-Desenvolvimento de linha pré-industrial de produção de baterias estruturais de estado sólido de ião Lítio e ião sódio; 

-Desenvolvimento de linha pré-industrial de produção de baterias flexíveis para aplicações em mobilidade e eletrónica flexível; 

-Desenvolvimento de linha pré-industrial de produção de baterias em filme fino de novas gerações que incluam materiais 

reciclados.   

-Linha pré-industrial para produção de separadores celulósicos, tendo por base a indústria nacional de recursos florestais; 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

238.134.995,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

163.169.948,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

74.965.047,00€ 



Pilar III – Assemblagem de Packs 

-Instalação de linha industrial de assemblagem de packs para baterias de geometria variável; 

-Instalação de linha de produção de packs para aplicações estruturais e de mobilidade; 

-Substituição de combustíveis fósseis para soluções de refrigeração na mobilidade. 

Pilar IV – Integração e Aplicação 

-VPP com algoritmo otimizado para garantir maior longevidade no ciclo de vida das baterias permitindo, ao mesmo tempo, uma 

redução da emissão dos gases de efeito de estufa, aumentando a incorporação de renováveis na rede; 

-Desenvolvimento de novas soluções de baterias /Packs dedicadas para centrais fotovoltaicas; 

-Aumento da injeção de energia renovável na rede elétrica pelo uso de baterias – nova solução em curtailment. 

Pilar V - Reciclagem 

-Instalação de infraestrutura nacional (com abrangência territorial – zona norte e centro) para serviços de análise e diagnóstico 

de baterias; 

-Criação de unidades de desmantelamento de baterias em fim-de-vida (unidades com abrangência territorial – zona norte e 

centro); 

-Instalação de linha de reconversão de baterias para 2nd Life; 

-Linha de recuperação, reutilização e reciclagem de componentes em fim de vida. 

Pilar VI – Formação 

-Capacitação de recursos humanos em níveis ISCED 5 com programas em cursos tecnológicos;  

-Capacitação de recursos humanos em níveis ISCED 6-8 com programas em cursos superiores politécnicos e universitários, em 

parceria com a indústria; 

-Criação de programa de inclusão laboral, através de programas de reskilling de quadros técnicos e não-técnicos nas empresas 

do sector. 

Pilar VII – Plataforma Tecnológica 

-Definição da infraestrutura (governance, estrutura, funcionamento, modelo de negócio e equipamento); 

-Avaliação de Necessidades e Oportunidades do Cluster de Baterias.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: EEA - EMPRESA DE ENGENHARIA AERONÁUTICA E AUTOMÓVEL, S.A.                                                                 

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda Aeronáutica proposta enquadra-se como uma Agenda Mobilizadora para Inovação Empresarial que parte de um 

contexto particularmente favorável, uma engenharia portuguesa reconhecida internacionalmente e que participa em produtos 

que estão no mercado (KC-390, Falcon 5X e 6X, AW609), um polo industrial aeronáutico forte no Alentejo, indicadores de 

exportações de aeronaves e peças a crescer ~36% nos últimos 5 anos, que tem em conta que o crescimento dos UAS no mercado 

mundial apresenta CAGR entre 14% e 25%, não tendo sido afetado pela pandemia, e que, nos próximos 20 anos, haverá 

necessidade de repor 5 000 unidades com a configuração do ATL-100. E propõe-se a agilizar a execução e coordenação de vários 

projetos no mesmo horizonte temporal e de forma concertada, capitalizando todo o conhecimento adquirido e maximizando o 

seu efeito transformador no setor aeronáutico nacional, através de desenvolvimento de conhecimento e capacitação de 

entidades nacionais a operar no setor. 

A Aero.Next Portugal propõe-se acelerar a industrialização num setor caracterizado pela oferta de produtos complexos, ser 

capaz de maximizar a geração de apropriação de valor pelo país, consolidando, desenvolvendo e expandindo o cluster 

aeronáutico português, que progredirá na cadeia de valor com novos sistemas de aeronaves tripuladas e não tripuladas, 

especializando as respetivas cadeias de valor e capaz de olhar para novos subsistemas carbon neutral de última geração e focar-

se em modelos operacionais disruptivos baseados em lógicas de serviço. Tendo como resultado um setor aeronáutico mais 

resiliente e robusto, que, pela incorporação de I&D proporciona a oferta de novos produtos, de elevada incorporação nacional. 

Os promotores concentram prioritariamente os seus investimentos na Região do Alentejo, promovendo um forte impacto na 

criação de emprego qualificado e duradouro no eixo Beja, Évora e Ponte de Sor.  

Uma vez que o setor aeronáutico se caracteriza pela sua natureza de inovação científica e tecnológica e se tem tornado claro 

que os esforços em I&D&I terão, cada vez mais, de ser feitos através de redes colaborativas, a implementação da Agenda irá 

basear-se na mobilização e cooperação de múltiplas entidades do setor. A Agenda, liderada pela EEA, está estruturada em 8 

programas, cada um representado por pelo menos um co-líder e composto por vários co-promotores. Estes programas dividem-

se em quatro programas verticais e quatro programas transversais, envolvendo 25 entidades, num investimento que totaliza 

€122 milhões. 

Os quatro programas verticais são os seguintes: 

- ARPD-Açor: Aeronave Remotamente Pilotada Demonstradora,com propulsão híbrida/elétrica, de cat. entre 3 e 4 (NATO); 

- UAS ARX: Desenvolvimento de uma aeronave não tripulada, o ARX da classe 3 (EASA); 

- ATL-100: Desenvolvimento de engenharia de um conjunto de aeroestruturas de uma aeronave regional ligeira (turbopropulsor) 

de nova geração, com motor híbrido ou elétrico, o ATL-100 da Desaer; 

- ILAN VR: Desenvolvimento de um sistema inteligente de inspeção automática da condição de fuselagem de aeronaves 

(aeronaves de fuselagem larga ou equivalente). 

Os programas transversais, que potenciarão os programas verticais, são os seguintes: 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

121.960.491,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

79.719.864,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

42.240.627,00€ 



- NIVE: - Núcleo de Inteligência visual-espacial aplicada; 

- ProAero3D: Capacitação da indústria de produção aeronáutica na área de fabricação aditiva; 

- UAS Pilot Training: Desenvolvimento de um programa de formação de piloto remoto de UAS classe 3 (classificação EASA); 

- ACTUAV: Capacitação para prestação de serviços de operação de Drones e na formação de pilotos e entidades.   

A Agenda contará ainda com um programa dedicado à gestão e coordenação da Agenda, assim como divulgação e promoção de 

resultados, visando a coordenação entre programas e promotores. 

Os programas da Aero.Next Portugal cobrem vários ramos do setor e endereçam múltiplas oportunidades de mercado concretas, 

permitindo a ativação de diversas fases da cadeia de valor nacional. De facto, a concretização da Agenda não vai apenas permitir 

a venda de novos sistemas, mas também vai formar pilotos a operar estes sistemas, vai capacitar uma entidade nacional para os 

operar e vai fornecer serviços de inteligência proveniente da operação dos sistemas. 

Em suma, acompanhada por uma forte componente de I&D e capacitação das entidades nacionais, a Agenda é suportada por 5 

objetivos estratégicos: 

1. Reativação e alargamento da base industrial para produção integrada de produtos aeronáuticos complexos; 

2. Reforço da coesão territorial e cooperação internacional, utilizando e expandindo a sua capacidade produtiva instalada 

no Polo Aeronáutico do Alentejo; 

3. Capacitação transversal da cadeia de valor no desenho, produção e operação de produtos aeronáuticos; 

4. Digitalização e inovação de produtos, serviços e processos produtivos; 

5. Foco na redução da pegada ambiental do setor aeronáutico, através da busca por sistemas mais eficientes e técnicas 

de fabrico mais "verdes".1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes: S 

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

No âmbito da Aliança para a transição energética, foi desenhado um plano de âmbito alargado, baseado na experiência e na 

visão estratégica dos vários atores do sistema energético que a constituem, desde o produtor ao consumidor final, que resultará 

na criação de um ecossistema estrutural sem precedentes para o setor energético nacional. Foram definidas 12 linhas críticas 

de intervenção, em linha com as prioridades identificadas no RNC2050, as quais se dividem em eixos de natureza vertical, cross-

cutting e transversal, que incorporam o seguinte conjunto de objetivos: 

Eixos verticais: 

Redes Elétricas Inteligentes. Desenvolver produtos de elevado valor acrescentado com vista à modernização das redes de 

transporte e distribuição de energia elétrica tendo em vista a maximização da integração de tecnologias de conversão de energia 

de base renovável, explorando a presença de recursos energéticos flexíveis (armazenamento, veículos elétricos, gestão ativa do 

consumo, etc.) para garantir qualidade de serviço e segurança de exploração; 

Comunidades Energéticas e Micro-redes. Alavancar projetos de comunidades de energia renovável (Diretiva UE 2018/2001), 

autoconsumo coletivo e comunidades de cidadãos para a energia (Diretiva EU 2019/944); valorizar a flexibilidade agregada e a 

economia partilhada como meio de redução de custos, alavancando a criação de produtos e soluções tecnológicas exportáveis; 

Mobilidade Sustentável. Acelerar a descarbonização do setor dos transportes, nomeadamente através da transição para a 

mobilidade elétrica, criando soluções energeticamente eficientes e adaptadas ao meio urbano que permitam melhorar as 

infraestruturas de carregamento de veículos elétricos (individuais, coletivos e suaves);  

Geração de Base Renovável. Criar produtos e soluções com características inovadoras para as centrais elétricas renováveis do 

futuro (híbridas, offshore e novas tecnologias de produção de energia elétrica); 

Eficiência Energética. Desenvolver soluções flexíveis e economicamente competitivas que levem os utilizadores finais a adotarem 

medidas de utilização racional de energia e de aproveitamento de recursos endógenos; 

Redes Inteligentes de Gás. Criar soluções de gestão, monitorização, controlo e operação tecnologicamente avançadas e 

orientadas ao setor do gás e setor coupling, que permitam a descentralização dos sistemas de distribuição e da promovam a 

descarbonização através do uso de gases renováveis. 

Eixos cross-cutting: 

Digitalização do Setor Energético. Acelerar a digitalização das redes de energia, serviços energéticos e ativos, considerando 

aspetos como a interoperabilidade (entre plataformas, serviços, redes, etc.), a inteligência artificial, a cibersegurança e a 

resiliência dos ativos físicos; 

Circularidade. Desenvolvimento e avaliação da cadeia de valor da economia circular associada aos equipamentos e ativos para 

a transição energética, procurando uma descarbonização sustentável.  

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

365.829.311,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

335.306.938,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

30.522.373,00€ 



Laboratório Aberto de Escala Internacional para a Energia. Criação de um laboratório competitivo à escala internacional, para 

ensaios e certificação de produto, simulação de grande escala em tempo real, suporte ao desenvolvimento industrial, e 

consultoria. 

Eixos transversais: 

Capacitação e Formação Avançada. Criar massa crítica internacional no setor industrial, incrementar a ligação entre os sistemas 

empresarial, científico e académico; 

Reindustrialização do País. Atrair e estabelecer parte da cadeia produtiva de componentes tecnológicos necessários para a 

indústria das energias renováveis, capitalizando a captura de valor económico da transição energética. 

Qualificação e Aceleração de Negócios. Definir ações de promoção e divulgação globais da ATE e respetivos resultados; promover 

o financiamento de PME e start-ups; e criar o Cluster da Energia e Plataforma de Orquestração do Ecossistema. 

A ATE foi criada tendo em vista o reforço da competitividade e resiliência das empresas do sector energético nacional, em 

particular na criação de produtos e soluções para a transição energética de cariz exportador com base em tecnologia e know-

how desenvolvido e consolidado em Portugal, através de uma contribuição sustentada e significativa para os objetivos 

estratégicos nacionais, nomeadamente o aumento das exportações de bens e serviços, o aumento do investimento em I&D, a 

redução das emissões de CO2 e ainda para a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa, através do 

investimento em atividades de maior valor acrescentado e intensivas em conhecimento, orientadas para os mercados 

internacionais.  

Este objetivo só será possível graças ao comprometimento de um total de 65 empresas, 27 Entidades do Sistema de Investigação 

& Inovação, que criarão um ecossistema verdadeiramente estruturante para a Transição Energética, que além dos produtos e 

serviços previstos, envolverá ainda a criação de 400 postos de trabalho qualificados, suportado por um investimento total de 

340 M€ nos próximos 4 anos. 
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes: S 

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A neutralidade carbónica e a consequente redução drástica de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) é um dos maiores 

desafios da Humanidade e a União Europeia (UE) ambiciona atingi-la até 2050. O Pacto Ecológico Europeu, define como meta a 

redução das emissões em pelo menos, 55% até 2030, assente numa utilização sustentável dos recursos.|Adicionalmente, a UE 

pretende fixar uma meta vinculativa para tecnologias verdes fulcrais à redução de emissões de GEE, incluindo os combustíveis 

renováveis (verdes) utilizados como matéria-prima ou vector de energia. A este nível, compostos como o hidrogénio (H2) e 

metanol (CH3OH) verde terão um papel preponderante no alcance dos objectivos mundiais, europeus e nacionais de 

neutralidade carbónica.|Portugal importa 100% do metanol que utiliza como matéria-prima ou como vector de energia, contudo 

este metanol possui origem fóssil, estimando-se um consumo nacional de ~150 kton/ano. Existe uma clara necessidade de 

desenvolver projectos industriais de química verde com vista à produção de metanol verde que apresente um elevado potencial 

de escala para suprir as necessidades nacionais.|Por esta razão, a Agenda Verde H2DRIVEN reveste-se de um carácter 

estruturante para a indústria nacional, ambicionando contribuir para a criação de uma nova fileira na indústria nacional, e 

assumindo-se como sendo o maior projecto sustentável português conducente à redução da sua pegada carbónica, através da 

dinamização e mobilização de uma fileira industrial relacionada com a produção nacional de combustíveis verdes – H2 e metanol 

verdes. Esta Agenda Verde marca um novo paradigma face à estrutura da indústria dos dias de hoje. Saliente-se que, à data, não 

existe tecnologia nacional integrada capaz de dar resposta a todas as etapas processuais exigidas para a implementação de 

unidades industriais de H2 e metanol verdes.|Na ausência de uma cadeia de valor nacional é proposto criar as bases para a 

valorização da cadeia de valor, assumindo-se como plataforma agregadora e indutora de conhecimento, com vista a:|A.Criar um 

produto verde inovador, capaz de, simultaneamente, reduzir importações (para além do seu potencial exportador) e a pegada 

carbónica nacional;|B.Mediante a concretização de novas actividades de conhecimento e inovação em diversas regiões do país 

(integração diversificada de parceiros no consórcio), contribuir para o aumento do nível de rendimento e emprego em Portugal, 

potenciando a coesão económica, social e territorial nacional e da UE;|C.Criar uma fileira industrial emergente, garantindo o 

aumento do potencial produtivo português, através de uma actividade económica com elevado potencial para aumentar a 

exposição da economia portuguesa a segmentos das cadeias de valor internacionais de maior valor acrescentado e de maior 

rendimento;|D.Através de uma ligação sinérgica com o sistema científico e tecnológico e o tecido empresarial nacional, apoiar 

a criação de emprego qualificado, preparando, simultaneamente, a transformação estrutural da capacidade produtiva 

portuguesa e atenuando o impacto económico e social da crise gerada pela pandemia de COVID-19.|Desta forma, a Agenda 

Verde H2DRIVEN irá contribuir para o incremento da competitividade e resiliência da economia portuguesa, com base em 

investigação e desenvolvimento (I&D), na inovação e na diversificação e especialização da estrutura produtiva, explorando o 

potencial efectivo de afirmação competitiva da fileira industrial relacionada com a produção nacional de combustíveis verdes.|A 

Agenda Verde H2DRIVEN será implementada por um consórcio completo, constituído por entidades que se comprometem 

assegurar o cumprimento do plano de trabalhos proposto e a dinamizar a criação da nova fileira industrial – a cadeia de valor do 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

925.512.031,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

914.439.276,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

11.072.755,00€ 



H2 e do metanol verdes. Deste modo, serão implementados projectos colaborativos que abrangem todo o ciclo de inovação, 

desde a componente de I&D, centrada em elevados TRL, até à comercialização no mercado, com claro enfoque no apoio à 

produção tecnologicamente avançada.|Este consórcio é liderado pela EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. em conjunto com:|7 

parceiros industriais: Dourogás Renovável - Produtora de Gás S.A.; The Navigator Company S.A.; Bondalti Chemicals S.A.; Capwatt 

S.A.; Sonae Arauco Portugal S.A.; Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo S.A.; e Compatibleglobe Lda.;|2 

PME: Amnis Pura Lda.; e Seamoretech Lda.; e|2 Entidades Não Empresariais do Sistema de I&I (ENESII): Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto; e Laboratório Colaborativo para as Biorrefinarias.|De referir que o consórcio não está fechado, 

prevendo-se, inclusive, a criação de um cluster específico para esta fileira industrial, o qual deverá endereçar todos os desafios 

de dinamização do novo sector e estabelecer uma ligação sinérgica entre o meio empresarial e o meio científico.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: EROFIO - ENGENHARIA E FABRICAÇÃO DE MOLDES S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

Até 2030 Portugal tem de se afirmar, no panorama europeu, como um país pioneiro ao nível do desenvolvimento e adoção de 

materiais e processos tecnológicos avançados, investindo no carácter inovador dos produtos produzidos, assim como 

implementando medidas que visem desenvolvimento económico e social sustentável, tirando partido, em particular, do 

processo de transformação digital em curso. 

A fabricação aditiva tem características únicas que faz com que possa ser adotada num conjunto lato de setores, como um 

processo mais eficiente em termos de utilização de materiais flexibilizando toda a cadeia produtiva e permitindo a produção de 

produtos customizados e de alto valor acrescentado.  

A sua interligação com as tecnologias mais tradicionais de produção é desejável e possível, através adoção das tecnologias de 

transformação digital.  

O INOV.AM – Inovação em fabricação aditiva, apresenta-se como um programa mobilizador de inovação em fabricação aditiva, 

constituído por 38 empresas de vários setores de atividade, e um conjunto de entidades do sistema científico nacional, visando 

o desenvolvimento em várias áreas de intervenção que incluem: novos materiais, processos avançados de fabricação aditiva, 

processos avançados de pós-produção, automação avançada e software de controlo, novos produtos, formação e capacitação 

de recursos humanos. De modo a capacitar os recursos humanos das empresas em matérias nucleares da fabricação aditiva, é 

também objetivo deste programa, o desenvolvimento de um plano de formação/certificação avançado, que será implementado 

transversalmente a todas as áreas de aplicação objeto deste programa. 

Como referido anteriormente, a fabricação aditiva possui características únicas que a tornam aplicável a praticamente todos 

áreas de aplicação com atividade industrial. Assim o programa INOV.AM visa aplicar a sua investigação e desenvolvimento ao 

maior número de setores industriais representativos do tecido económico nacional, nomeadamente: 

- Cerâmica e vidro 

- Aeroespacial 

- Construção e mobiliário 

- Plásticos e Ferramentas 

- Biomédica 

- Alimentar 

- entre outras 

Esta diversidade de áreas de aplicação industriais, foi o fator fundamental na estruturação do programa INOV.AM, por dois 

motivos: 

- Criar sinergias nas diferentes áreas de intervenção da Fabricação Aditiva, entre os diferentes setores industriais, alvo de I&D 

deste programa;  

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

97.838.687,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

83.217.311,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

14.621.376,00€ 



- Fomentar e alavancar a inovação empresarial na área da Fabricação Aditiva, através do desenvolvimento de novos materiais, 

produtos e processos de produção e pós-produção, com uma abrangência nacional, não só a nível territorial mas também ao 

nível de distintas áreas de aplicação industrial.  

Deste modo, o programa INOV.AM irá contribuir para o incremento da competitividade e resiliência da economia portuguesa, 

com base em I&DT, na inovação e na diversificação e especialização da estrutura produtiva, criando um possível efeito de arrasto, 

e contribuindo para a transição digital. 

Este fator é considerado fundamental pela estrutura de governação do programa, uma vez que permitirá que as especificidades 

de cada setor, possam ser disseminadas pelos restantes de uma forma aglutinadora e normalizadora do estado de maturação 

tecnológica 

De forma a facilitar a gestão operacional do INOV.AM, foram criados projetos de inovação, por desafio técnico-científico, de 

modo a assegurar uma correta execução dos seus trabalhos e a consecução de todos os resultados esperados.  
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: ESTAMPARIA TÊXTIL - ADALBERTO PINTO DA SILVA S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A indústria têxtil e, em específico, os processos em húmido (maioritariamente os enobrecimentos: tinturaria, estamparia e 

acabamentos) são dos principais consumidores de água ao nível da manufatura de produtos têxteis. De acordo com um 

levantamento já realizado a várias empresas do setor em Portugal, estima-se que a média de consumo de água ronde os 148 

l/kg de produto. O consumo de grandes quantidades de água levanta sérios problemas ao nível da sustentabilidade e viabilidade 

económica das empresas do setor têxtil. Por um lado, estão a consumir-se grandes quantidades de um recurso natural que 

começa a ser escasso e, por outro, a utilização de grandes quantidades de água está associada a uma maior produção de águas 

residuais, que necessitam de um tratamento adequado antes de serem descarregadas para o ambiente. Por esta razão, as 

empresas têxteis nacionais, mais especificamente as empresas de enobrecimentos, têm-se deparado com a necessidade 

crescente de alterar e adaptar os seus processos, de forma a garantirem uma gestão eficaz do recurso água. É com este objetivo 

maior de minimização e gestão inteligente do consumo de água na ITV que surge o projeto “GIATEX – Gestão inteligente da água 

na ITV”. 

Este projeto foi concebido no sentido de criar uma série de ferramentas e sistemas de apoio à decisão para as empresas de 

enobrecimentos têxteis, que permitam que estas façam uma gestão da água correta e, acima de tudo, adequada à tipologia de 

processos que dispõem nas suas instalações. Para cumprir este objetivo, foi definida uma estratégia focada em toda a linha dos 

processos de enobrecimento. Esta estratégia visa, por um lado, o estudo dos processos em húmido e a definição de possíveis 

medidas/estratégias de redução de água e o I&D em estratégias inteligentes de recirculação de água para reaproveitamento nos 

processos existentes, e, por outro, o I&D em tecnologias de enobrecimento com menores consumos de água e tecnologias 

diferenciadoras e sinérgicas de tratamento de águas residuais. Além disso, pretende-se complementar estas atividades com o 

desenvolvimento de sistemas de sensorização e monitorização online e um sistema inteligente/software, que permitirão a 

automação e controlo de determinados parâmetros do processo e servirão como ferramenta de apoio à decisão sobre o destino 

final a dar à água resultante de cada etapa do processo de enobrecimento. Tendo em conta estes desenvolvimentos, e a 

necessidade de adaptar os processos/tecnologias a utilizar às diferentes tipologias de empresas de enobrecimentos (tinturarias 

de fibras de algodão/lã/celulósicas/sintéticas/misturas, tecido/malha, pigmentos convencionais/produtos de base 

biotecnológica e estamparia convencional/digital), será um fator preponderante neste projeto a implementação in situ de várias 

unidades piloto (aplicáveis a cada uma destas tipologias de empresas), que integrem todas as soluções desenvolvidas ao longo 

do projeto, nomeadamente os sistemas de monitorização e controlo, estratégias de recirculação de água, tecnologias de 

processamento mais limpas e tecnologias de tratamento de águas residuais. Além disso, será desenvolvida a 

ferramenta/software de gestão de água (SGAg), que poderá ser facilmente utilizada por qualquer uma das tipologias de empresa 

acima referidas. Esta ferramenta será fundamental no apoio à decisão em tempo real e na otimização de todo o processo 

produtivo. Para além destas atividades, este projeto pretende ainda a divulgação e disseminação desta ferramenta a todas as 

empresas da fileira têxtil, bem como a formação e capacitação de recursos humanos em todas as vertentes deste projeto, 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

23.473.077,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

16.749.060,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 6.724.017,00€ 



nomeadamente nas tecnologias de racionalização e recirculação da água, de minimização do seu consumo e de tratamento de 

águas residuais. Para atingir as metas propostas, o projeto GIATEX foi estruturado em nove PPS: PPS1. Modulação do processo 

e estratégias de recirculação de água (M1-M17); PPS2. Dotar o processo de sistemas inteligentes (M7-M33); PPS3. Tecnologias 

de redução do consumo de água (M1-M24); PPS4. Tecnologias de tratamento (M1-M30); PPS5. Piloto industrial (M22-M36); 

PPS6. Desenvolvimento de ferramenta de apoio à gestão de água (M1-M36); PPS7. Disseminação (M1-M36); PPS8. Capacitação 

e formação de recursos humanos (M13-M36); PPS9. Gestão do projeto (M1-M36).   

Tendo em conta o caráter altamente inovador e integrador desta proposta, estima-se que os desenvolvimentos alcançados neste 

projeto contribuirão significativamente para o posicionamento da indústria têxtil nacional num patamar de liderança mundial 

ao nível da gestão da água, que será pautado por um elevado nível de diferenciação e sustentabilidade, devido ao recurso a 

tecnologias verdes e inteligentes.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: FUSION FUEL PORTUGAL, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes: S 

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda Sines Green Hydrogen Valley (SinesH2GValley) congrega diferentes parceiros e iniciativas, tendo em vista a criação de 

uma cadeia de valor completa para o hidrogénio verde (H2), desenvolvendo em Sines um polo inovador e tecnologicamente 

disruptivo. Esta ambição encontra-se plenamente alinhada com a Estratégia Nacional para o H2, promovendo uma oferta de 

serviços inovadores para a região, ligando diretamente produtores a consumidores. 

A Agenda SinesH2GValley inclui quatro projetos específicos ao longo da cadeia de valor do H2 verde: 

• H2HEVOSINES, promovido pela Fusion Fuel: consiste na instalação duma central de produção de H2 verde em Sines, 

que ambiciona atingir uma capacidade de eletrólise de 606 MW de potência (cerca de 73.940 toneladas de H2 por ano). A 

presente Agenda abrange apenas as primeiras 2 fases do projeto IPCEI de 5 fases, findas as quais se prevê alcançar uma 

capacidade total de eletrólise de 91 MW (cerca de 9.163 toneladas de H2 por ano). Esta produção assenta numa tecnologia 

inovadora de patente nacional, que ambiciona fornecer energia renovável a um preço competitivo;  

• GreenH2Gate, promovido pela KEME: consiste na produção de H2 verde com base na tecnologia desenvolvida pela 

Fusion Fuel; 

• GreenH2CER, promovido pela KEME: consiste na criação de uma comunidade de energia renovável entre os habitantes 

e entidades públicas e privadas da cidade de Sines; 

• PMC, promovido pela Transition2Green: consiste em postos de abastecimento, levando o H2 verde ao consumidor final. 

Paralelamente a estes projetos específicos, a Agenda SinesH2GValley inclui um quinto projeto com três atividades transversais 

promovidas pela Associação HyLab (HyLab): 

(i) I&D: atividades de I&D enquadradas nos projetos específicos, por forma a garantir ganhos de produtividade e soluções 

para a complexidade dos objetivos propostos; 

(ii) Formação e capacitação: atividades que, através dos centros da Hylab, asseguram a contínua formação de mão de obra 

qualificada para a tecnologia de H2 verde; 

(iii) Atividades de divulgação: atividades de comunicação para promover a competitividade do H2 verde nacional, 

divulgando os factos, as tecnologias e a cadeia de valor, em articulação com os planos individuais de cada iniciativa. 

Adicionalmente, a Agenda conta com o apoio de diversas entidades públicas e privadas que asseguram a completude e 

viabilidade da cadeia de valor do H2 verde nacional. Entre essas entidades, são de destacar: 

• REN: entidade responsável pela rede e infraestruturas de gás, a qual pretende desenvolver uma rede de transporte e 

infraestruturas de armazenamento de H2 (“H2 Backbone Grid”) no âmbito desta cadeia de valor; 

• ZILS: entidade responsável pela gestão da zona industrial e logística de Sines, onde se pretendem localizar os 

investimentos subjacentes à presente Agenda; 

• Sines 4.0: megacentro de dados localizado em Sines, a ser desenvolvido pela empresa Start Campus; 

• Indorama: empresa química produtora de PET em Sines, potencial off-taker do H2 verde produzido pelo projeto; 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

159.379.420,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

156.831.920,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 2.547.500,00€ 



• GGND: entidade detentora de nove empresas de distribuição de gás em Portugal, potenciais off-takers do H2 verde 

produzido pelo projeto. 

Sendo assim, a Agenda SinesH2GValley tem os seguintes objetivos estratégicos, alinhados com os pilares estratégicos do PRR: 

• Transição ecológica: Esta Agenda contribui para a transição ecológica, sendo parte de vários projetos e estratégias para 

o desenvolvimento do H2 verde a nível nacional e europeu. Com efeito, a Fusion Fuel, líder do consórcio, pretende, no âmbito 

desta Agenda, desenvolver as primeiras 2 fases do seu projeto IPCEI, também alinhado com a Estratégia Nacional para o H2 

verde e com a Estratégia Europeia para o H2. A escala e inovação do projeto levam a que este seja pioneiro a nível internacional, 

respeitando o princípio DNSH e endereçando os desafios do Pacto Ecológico Europeu. 

• Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo: Esta Agenda contribui para o crescimento, patente no alto valor 

acrescentado e na criação de emprego qualificado resultantes do projeto. Por um lado, utiliza tecnologia inovadora assente num 

forte investimento em I&D, para gerar energia sem emissões de carbono e a um preço competitivo com os combustíveis fósseis. 

Por outro lado, a necessidade de mão de obra qualificada para desenvolver esta tecnologia reforça a contribuição do projeto 

para a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa. 

• Resiliência económica: Promovendo um projeto inovador que responde à necessidade de transição energética para um 

modelo mais sustentável, esta Agenda aumenta a capacidade produtiva nacional de energias renováveis e contribui para reduzir 

a dependência externa de Portugal em matéria de combustíveis fósseis. 

Em suma, a Agenda Sines Green Hydrogen Valley ambiciona criar um projeto ímpar de desenvolvimento integrado da cadeia de 

valor de H2 verde, encontrando-se plenamente alinhado com os pilares estratégicos do PRR.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: GEO SAT, LDA                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda New Space Portugal visa transformar o perfil de especialização do setor Espacial Português com novos produtos e 

serviços inovadores e de maior complexidade tecnológica, focados no mercado internacional de Upstream e Downstream, 

através da materialização dos seguintes objetivos: 

1.Criar pela primeira vez em Portugal a capacidade de desenhar, desenvolver e produzir satélites completos e payloads, 

valorizando cadeias de valor nacionais para servir um segmento de mercado em franco crescimento e de elevado potencial 

mundial 

2.Implementar um serviço de monitorização e de observação ou deteção remota com ênfase na região do Atlântico e com 

tempos de revisita médios e resoluções comensuráveis com as necessidades dos utilizadores 

3.Complementar este serviço com serviços de telecomunicações, como IoT, Internet of Things, compatível com as normas 5G e 

AIS, Automatic Identification System 

4.Expandir a cobertura e portfólio de produtos de operadores de satélites Portugueses gerando uma base para a criação de 

ofertas de valor acrescentado por parte do tecido empresarial nacional 

5.Implementar 1 plataforma digital de distribuição e exploração de dados de satélite (entre outras fontes de dados) capaz de 

suportar os dados gerados pelos ativos a desenvolver 

6.Capacitar os recursos nacionais, empresariais e estudantis, para desenvolverem novas tecnologias e conhecimentos em ambos 

no domínio espacial 

A Agenda assenta em 4 projetos verticais que pretendem alavancar a atividade de I&D+I e o desenvolvimento industrial em 

sistemas espaciais e de observação terrestre. No âmbito destes projetos serão demonstrados serviços, a partir de especificações 

de mercado, sob a liderança de um grupo alargado de entidades de índole empresarial. Complementarmente, serão 

desenvolvidos projetos transversais dedicados a iniciativas de promoção e divulgação, qualificação e internacionalização das 

organizações, formação e capacitação de recursos humanos e demonstração de potenciais serviços baseados na “infraestrutura” 

resultante destas iniciativas. 

Resume-se, assim, a Agenda em 10 projetos: 0–Gestão e Coordenação da Agenda; 1–Constelação do Atlântico de Alta Resolução 

(High Resolution, HR); 2–Constelação do Atlântico de Muito Alta Resolução (Very-High Resolution, VHR); 3–Planeta Digital; 4–

Configuração e Demonstração de Serviços para o Atlântico; 5–Formação e Capacitação de Recursos; 6 – Divulgação e 

Disseminação de Atividades e Serviços Espaciais; 7 – Capacitar e Potenciar o Empreendedorismo no Ecossistema Espacial; 8 – 

Estudos de Investigação de Desenvolvimento sobre Observação Terrestre; 9 – Constelação Synthetic Aperture Radar (SAR). 

De referir que esta Agenda reúne os meios necessários para o desenvolvimento e materialização de novos produtos e serviços 

diferenciadores no contexto global, perfeitamente vocacionados para o mercado, permitindo a alteração do perfil de 

especialização do país e o crescimento e progressão da cadeia de valor. 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

259.032.546,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

168.541.716,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

90.490.830,00€ 



A Agenda permitirá responder aos quatro pilares do PRR e ao cumprimento das metas e objetivos nacionais no âmbito da 

Estratégia Portugal 2030, em concreto: 

•Contribuir para a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa: Portugal tem a oportunidade de se afirmar no 

setor do Espaço, através de um conjunto de investimentos estruturantes que capacitarão o país enquanto Centro de Engenharia 

Europeu neste setor. Contando com a colaboração efetiva entre empresas e ENESII, a Agenda será capaz de contribuir para a 

alteração do perfil de especialização da economia portuguesa, através de: i) I&D de novos produtos e serviços, ii) aceleração de 

investimentos, iii) alavancagem de investimentos já realizados, iv) criação de postos de trabalho qualificados, v) capacitação de 

competências em novas áreas tecnológicas, vi) promoção da competitividade em empresas recém-criadas (spin-offs), entre 

outros 

•Aumentar as exportações e contribuir para a soberania tecnológica europeia: a Agenda resultará na criação de produtos, 

processos e serviços exportáveis e inovadores à escala mundial, de elevada complexidade tecnológica, reduzindo a dependência 

dos mercados estrangeiros, aumentando a autonomia estratégica do país e tornando-o mais competitivo 

•Incrementar o investimento em I&D: a Agenda assegura o aproveitamento de fortes sinergias entre o tecido empresarial e o 

sistema científico e tecnológico, a fim de assegurar uma forte aposta na realização de atividades de I&D. Esta aposta potenciará 

um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo de Portugal, mediante a concretização de investimentos estruturantes e 

inovadores, com atração de IDE, para o tecido económico nacional 

•Reduzir as emissões de CO2 em 55% até 2030: a Agenda contribui, direta e indiretamente, para iniciativas relevantes associadas 

à transição verde, promovendo dados e tecnologias fundamentais para avançar com medidas concretas, baseadas em 

conhecimento pioneiro de Observação da Terra positivos para a neutralidade carbónica.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: GRAN CRUZ PORTO-SOCIEDADE COMERCIAL DE VINHOS LDA                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O Pacto Vine and wine PT tem como objetivo geral aumentar a competitividade e a resiliência do setor da vinha e do vinho, 

através da promoção de projetos de investimento produtivo, de investigação, desenvolvimento e inovação, de qualificação e 

internacionalização das entidades do setor, de capacitação dos recursos humanos e de divulgação dos produtos/serviços 

desenvolvidos, contribuindo para a transição digital e para a geração de atividades de maior valor acrescentado e intensivas em 

conhecimento, orientadas sobretudo para os mercados internacionais. 

A este objetivo geral estão associados os seguintes objetivos específicos: 

• Aumentar o índice tecnológico das empresas através da aplicação do conhecimento digital, da transição energética e de novos 

processos de produção mais sustentáveis dirigidos para a transição ecológica; 

• Aumentar a competitividade das empresas do setor através da redução dos custos de produção e do aumento da eficiência 

dos processos produtivos; 

• Incrementar a imagem e reconhecimento internacional dos vinhos portugueses contribuindo dessa forma para o aumento das 

exportações das empresas do setor; 

• Aprofundar o conhecimento sobre a composição aromática dos vinhos através de uma sensorização e robotização que 

permitirão desenvolver novos produtos de maior valor acrescentado (soft drinks a partir da exploração dos aromas dos vinhos, 

novas tipologias de vinho e vinhos em embalagens com menor pegada de carbono); 

• Contribuir para a neutralidade carbónica do setor; 

• Promover a adoção pelas empresas do setor de práticas de sustentabilidade ambiental alinhadas com o conceito de resíduo 

zero, que permitam a obtenção de um label que acrescente valor aos produtos finais e mesmo de um certificado de 

sustentabilidade.  

Para a consecução dos objetivos supramencionados, o Pacto Vine and wine PT constituiu um ecossistema de inovação no qual 

participam entidades do Sistema de I&I, empresas geradoras de tecnologia e inovação, empresas tomadoras do conhecimento 

produzido (end-users) e associações relevantes do setor (como laboratórios colaborativos e associações empresariais).1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

79.902.000,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

41.763.000,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

38.139.000,00€ 



 

 

Líder do Consórcio: IMMUNETHEP, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O projeto PORVACC visa capacitar Portugal para o Desenvolvimento e Produção de Vacinas e Biológicos. Esta capacitação irá 

reduzir a dependência externa e contribuir para a autonomia nacional na obtenção deste tipo de produtos, quer em situação 

normal, quer em contextos de necessidade extrema, como acontece na atual situação pandémica de COVID-19 que vivemos nos 

últimos 18 meses. Em paralelo, os promotores do consórcio propõem-se também a terminar o desenvolvimento e o processo 

regulatório de aprovação da vacina SILBA (SARS-CoV-2 Inactivated for Lung B and T cell Activation), possibilitando assim o seu 

fabrico na nova unidade de Produção de Vacinas e Biológicos a construir no âmbito do projeto e sua disponibilização nos 

mercados interno e externo. 

Desenvolvimento da Vacina SILBA: A pandemia causada pelo SARS-CoV-2 e consequente exacerbado número de casos de 

doença, tornou urgente o desenvolvimento de terapias antivirais direcionadas e eficazes. A Immunethep focou-se, nestes 

últimos meses, no desenvolvimento de uma vacina capaz de otimizar a imunidade específica a nível pulmonar contra as diversas 

variantes do vírus. Esta prova de conceito tira partido da elevada homologia entre a estirpe SARS-CoV-2 e a restante família 

SARS-CoV até à data identificada. Ao usar o vírus completo inativado como antigénio alvo, a vacina maximiza o número de 

epítopos de células B e T- e, como tal, a imunogenicidade da vacina. Adicionalmente, mantém-se a imunogenicidade do vírus 

inalterada e garante-se uma proteção contra diferentes variantes, algo que é muito difícil com vacinas contra a proteína “Spike”, 

quer sejam de tecnologia recombinante, de adenovírus ou mesmo de DNA/RNA. A vacina desenvolvida pela Immunethep é 

passível de ser inalada, promovendo respostas antivirais robustas contra este vírus a nível pulmonar, a via de entrada no 

organismo. A SILBA tem assim características ideais para ser usada como reforço de imunidade às vacinas já administradas no 

país, pois apresenta uma capacidade de resposta elevada e inalterada a novas variantes do vírus. A Immunethep submeteu no 

último trimestre de 2020 o pedido de patente internacional da vacina SILBA através de um PCT (IMTP-UDPR-002/001WO 

328885-2055). 

O desenvolvimento da SILBA  é realizado em articulação com entidades do Sistema Científico Nacional aproveitando as suas 

valências únicas, tais como a capacidade de realização de ensaios não clínicos em modelos animais em condições de segurança 

biológica de nível 3 (BSL3) do i3S (Universidade do Porto) e da capacidade de desenvolvimento de técnicas mais eficientes e 

sustentáveis de purificação de anticorpos IgG e IgA a partir de amostras biológicas do grupo CICECO da Universidade de Aveiro, 

tornando estes parceiros imprescindíveis no projeto. 

Desenvolvimento de vacinas e biológicos (serviço): o PORVACC permitirá criar a primeira unidade empresarial para investigação 

aplicada ao desenvolvimento de fármacos em Portugal respeitando os padrões de segurança biológica BSL3, o nível de segurança 

requerido para a manipulação de microrganismos altamente infeciosos como o SARS-CoV-2 ou a tuberculose e possibilitando o 

desenvolvimento de novas terapias no caso de futuras doenças infeciosas emergentes. Esta unidade permitirá não apenas o 

desenvolvimento para fins internos (Immunethep), mas também possibilitará a sua subcontratação por grandes grupos 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

63.033.751,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

61.627.289,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 1.406.462,00€ 



farmacêuticos, que passarão a reconhecer Portugal como um novo centro de competências na área bio farmacêutica, ou pelo 

Estado Português, aquando em contexto de crises de saúde pública como o que se vive com a pandemia de COVID-19. 

Produção de Vacinas e Biológicos: atualmente Portugal não dispõe de capacidade de produção de vacinas e outros fármacos 

biológicos (p.e. anticorpos monoclonais) e o PORVACC vem colmatar essa lacuna, através da construção de uma nova unidade 

produtiva no campus dos Laboratórios BASI, em Mortágua, com capacidade para a produção de 50 milhões de doses de vacinas 

anualmente. Esta unidade será projetada para cumprir com os requisitos BSL3, o que também será inovador em Portugal e 

permitirá, por exemplo, produzir vacinas utilizando vírus inativados, nomeadamente a SILBA contra o SARS-CoV-2.  

Produção e Comercialização da Vacina SILBA: Com a construção da unidade de produção de vacinas e biológicos e o 

desenvolvimento e aprovação regulatória da SILBA preconizados no PORVACC, ficam criadas as condições para que os 

Laboratórios BASI venham a produzir nessa unidade até 50 milhões de doses de vacinas anualmente, incluindo desde logo a 

SILBA, mediante as necessidades do país e de outros mercados.  

Produção sob licenciamento de vacinas e biológicos: Para além da vacina SILBA, a nova unidade produtiva a construir pelos 

Laboratórios BASI poderá obviar situações como a da produção anual em Portugal das vacinas da gripe sazonal, que atualmente 

são importadas e deixam o país numa situação de vulnerabilidade face aos países produtores, particularmente em momentos 

de picos.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: IMPETUS PORTUGAL - TÊXTEIS S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O pacto aqui proposto endereça o desafio da transição digital para um setor relevante para o país e para a Europa, como é o 

setor da indústria têxtil e do vestuário (ITV).  Com este pacto pretende-se que o setor em Portugal tenho um impulso significativo 

em termos da adoção de tecnologias e soluções digitais, ao mesmo tempo que se torna mais atrativo para os atuais e futuros 

recursos humanos, mais resiliente, mais sustentável e mais sofisticado. 

A motivação para a apresentação deste pacto reside na oportunidade única de Portugal ser um motor da reindustrialização da 

europa neste setor, uma vez que neste pais não chegou a suceder o fenómeno contrário, a desindustrialização, como aconteceu 

no centro da europa. Portugal consegui manter atividade industrial de forma viável. Por conseguinte, quando a Europa se 

prepara para a sua reindustrialização, Portugal está preparado. Contudo, a nova indústria tem que ser diferente da velha 

indústria e, neste caso, esta indústria tem que ser digital, a par de sustentável. Este pacto foca-se no digital. 

O setor da ITV tem um peso assinalável na economia portuguesa. É um setor predominantemente localizada na região do Ave e 

Cávado, onde criou um forte ecossistema regional.  As estatísticas para o ano de 2020, um ano marcado pela pandemia, davam 

conta de (Fonte: ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal) 

- Volume de Negócios: 6.597 M€ 

- Produção: 6.176 M€ 

- Emprego: 131.539 

- Exportações: 4.643 M€ 

- Importações: 3.812 M€ 

- Balança Comercial: 830 M€ 

Representa 9% das exportações nacionais, 18% do emprego na indústria transformadora nacional e 8% da produção da indústria 

portuguesa. 

O cenário de pandemia vivido desde o início de 2020 marcou de forma muito forte o setor. Este respondeu de forma segura, 

demonstrando uma capacidade enorme de adaptação, como é o exemplo da viragem para a produção de máscaras e de outros 

equipamentos de proteção individual, algo realizado num tempo record com o impacto positivo conhecidos de todos. 

Este pacto tem como grande objetivo alavancar as empresas do setor ITV e as empresas dos setores TICE e Tecnologias de 

produção para patamares, respectivamete, de digitalização e de leque de oferta tecnológica marcadamente superiores.  Os 

grandes desafios/oportunidades para o setor em Portugal e que este pacto se propõe enfrentar com iniciativas que 

consideramos críticas, são: 

- Robotização e automação 

- Fábrica Responsiva 

- Produto digital 

- Smart textiles 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

58.963.018,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

38.229.987,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

20.733.031,00€ 



- Direct to consumer 

- Digital Skills digitais 

- Standards e a interoperabilidde de dados 

Estas iniciativas serão descritas com detalhe na memória descritiva. Duas iniciativas destacam-se. A robótica e automação e a 

Fábrica Responsiva. A primeira apresenta um nível de urgência que é importante endereçar, pois a sua ausência coloca em perigo 

a realização de atividades como a confeção em solo nacional, fruto da crescente dificuldade em encontrar mão-de-obra diponível 

e qualificada. Sobre a segunda, importa robustecer o que já se alcançou em termos do ganho na monitorização e gestão de 

processos de negócio e elevar o grau de sofisticação das soluções, rumo a uma atuação mais digital e mais “smart”, reforçando 

a flexibilidade de resposta e, reforçando assim a resiliência face às constantes mudanças. 

O investimento encontra-se focado em duas tipologias, investimento produtivo e investimento em investigação e 

desenvolvimento. Esta divisão é fruto da estratégia de dividir as soluções digitais procuradas, em soluções com TRL mais elevado 

e perto do mercado, e outras com TRL médio. Para as primeiras, o objetivo é dotar as empresas de pilotos industriais capazes 

de se apresentarem como verdadeiros demonstradores em ambiente operacional. No que diz respeito às segundas, é 

importante trabalhar essas tecnologias e elevar o seu TRL , para mais perto do mercado. Sem este esforço e investimento, essas 

soluções terão dificuldade em sair do papel. 

Como objetivos mais granulares, destacam-se 

- Aumentar o nível de digitalização das empresas portuguesas de ITV, utilizando empresas de referência como âncora; 

- Potenciar pilotos industriais que sirvam de farol para o restante setor; 

- Potenciar o aumento de soluções e de tecnologias disponíveis para o setor da ITV; 

- Contribuir para o volume de exportações, através de novas soluções e tecnologias digitais e, num plano mais distante, de uma 

ITV mais forte; 

- Contribuir para colmatar as lacunas ao nível dos skills digitais dos profissionais do setor ITV. 

As sete iniciativas já citadas deste pacto, são complementadas com mais duas iniciativas transversais, que são a gestão do próprio 

pacto e a comunicação e divulgação globais de resultados.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: INGREDIENT ODYSSEY, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda InsectERA apresenta um conjunto de projetos e iniciativas empresariais que visam fomentar a economia circular e 

alavancar o desenvolvimento de novos produtos, serviços e soluções (com base em I&D e inovação), com elevado valor 

acrescentado e incorporação de conhecimento e tecnologia, permitindo responder ao desafio da transição verde em direção à 

sustentabilidade ambiental. A Agenda abrange todo o ciclo de inovação, desde a I&D até ao fabrico e comercialização dos 

produtos no mercado, apoiada na produção tecnologicamente avançada. 

Assim, o consórcio visa, através desta Agenda Mobilizadora, dar resposta às novas necessidades do setor, nomeadamente as 

decorrentes do aumento da população mundial, das alterações climáticas e do desperdício alimentar, objetivando um setor mais 

sustentável e baseado numa economia circular. 

Desta forma, a Agenda InsectERA assenta em quatro eixos principais, relacionados com necessidades do mercado: 

- InFood: utilização de insetos como fonte nutricional alternativa saudável e sustentável em produtos alimentares inovadores 

(eixo liderado pela Thunder Foods); 

- InFeed: utilização de insetos como fonte nutricional numa alimentação animal mais sustentável e de origem local (eixo liderado 

pelo FeedInov); 

- InIndustry: utilização de produtos derivados de insetos como novas matérias-primas para a indústria, como a da cosmética ou 

do bioplástico (eixo liderado pelo IST); 

- InBiorremediation: utilização de insetos como ferramenta de biorremediação e solução para desafios ambientais, como a 

eliminação de efluentes pecuários e resíduos orgânicos urbanos (eixo liderado pelo INIAV).  

Conta ainda com outros eixos, como o InFrass, o Matérias-Primas e Produção, o In4.0, o One Health e o In2Market. 

A agenda tem os seguintes objetivos: 

- Promover uma alteração do perfil de especialização da economia portuguesa, através do desenvolvimento de produtos, 

processos e serviços inovadores intensivos em conhecimento e de maior valor acrescentado, de base biotecnológica e 

suportados na valorização de recursos sustentáveis (insetos); 

- Criação de novas cadeias de valor circulares, geradoras de produtos inovadores, sustentáveis e com um contributo para a 

diversificação e fortalecimento da competitividade do tecido empresarial português face a economias internacionais; 

- Colocação no mercado internacional de novos produtos e serviços, assentes em desenvolvimentos de base científica e 

preparados para lidar com as exigências do consumidor atual. 

- Promover investimentos sustentáveis em cadeias industriais, que incidam sobre a redução de consumos de energia por fontes 

não renováveis e a redução de consumos de, para além da redução de emissões de CO2. 

Assim, esta Agenda apresenta um foco especial no incremento da competitividade e resiliência da economia portuguesa, 

valorizando atividades de I&D e de inovação nas várias organizações empresariais e não empresariais portuguesas do consórcio, 

com vista à diversificação e especialização da estrutura produtiva do país, colocando Portugal na vanguarda mundial da indústria 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

57.363.366,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

40.208.816,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

17.154.550,00€ 



de insetos. O objetivo final é possibilitar a industrialização e comercialização de produtos inovadores com base em insetos, tanto 

na área alimentar (alimentação animal e humana), como na de outras indústrias (cosmética ou bioplásticos) ou no inovador 

setor da biorremediação.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: INOVAMAR, LDA                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O Mundo precisa de um novo modelo económico capaz de, por um lado, separar a curva do crescimento económico da curva 

da degradação dos recursos naturais, e por outro, tornar soluções mais sustentáveis em empresas economicamente viáveis e 

acessíveis. A bioeconomia azul, na qual se destaca a biotecnologia azul, é essencial nessa resposta: promove simultaneamente 

a conservação do oceano e a geração de riqueza assente em soluções sustentáveis a partir da utilização de biorecursos marinhos. 

É neste contexto que surge a presente agenda, sob a forma de Pacto de Inovação, tal como previsto no Aviso N.º 01/C05-

i01.01/2021, relativo às Agendas Mobilizadoras para a Reindustrialização da Componente 5 - Capitalização e Inovação 

Empresarial do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). O objetivo global deste Pacto de Inovação consubstancia-se na 

reindustrialização pela bioeconomia azul, na criação de novos modelos económicos, assente no aproveitamento de biorecursos 

marinhos, segundo princípios de circularidade, desperdício zero, inclusividade, sustentabilidade e descarbonização. A 

concretização deste objetivo será realizada segundo 7 iniciativas coletivas (doravante designados verticais): Algas, Bivalves, 

Alimentar, Rações, Piscicultura, Têxteis e Biomateriais. Cada vertical é, por sua vez, constituído por projetos de natureza 

produtiva, investigação, desenvolvimento e inovação, capacitação de RH, internacionalização das PME, com capacidade para 

transformar estruturalmente a bioeconomia azul em Portugal. Aos verticais em apreço, acrescem transversais que vão permitir 

(enablers) o desenvolvimento mais rápido daqueles verticais e deste novo setor dos biorecursos marinhos, com a criação de 

uma plataforma de valorização de coprodutos marinhos, de uma rede de Biobancos Azuis Português, e de ações dirigidas ao 

crescimento e internacionalização das startups e PME’s. Com o objetivo de responder aos atuais (e futuros) desafios da 

bioeconomia azul, e devidamente associados ao objetivo geral supracitado e ao Aviso de Concurso, esta candidatura apresenta 

os seguintes objetivos estratégicos: 

OE1 – Desenvolver projetos inovadores e de capacidade produtiva e competitiva nos setores emergentes, biotecnologia azul, 

para a produção de produtos de elevado valor acrescentado, pelo aproveitamento de recursos marinhos e lixo marinho, impacto 

nas reduções de emissões de gases de efeito de estufa e que diminuem a dependência de mercados externos; 

OE2 – Realizar projetos de desenvolvimento, incluindo bivalves e algas, que permitem a criação de um novo arquétipo na 

produção de biorecursos marinhos, evitando a sua extração linear da natureza. Com isso, conseguiremos adquirir novas 

competências e capacidade produtiva, e diminuir a dependência de mercados externos; 

OE3 – Desenvolver projetos de especialização e escalabilidade de produção (multitrófica e offshore) de algas (macro e 

microalgas), para uma ampla variedade de aplicações; 

OE4 – Desenvolver novos produtos de alimentação humana e animal, com garantia de sustentabilidade e segurança alimentar; 

OE5 – Desenvolvimento de sistemas e processos ambientalmente sustentáveis, não só pela valorização e aproveitamento de 

recursos marinhos renováveis, bem como pelo recurso a tecnologia (e/ou matéria-prima) com menor impacte ambiental; 

OE6 – Criação de postos de trabalho altamente qualificados, atraindo mais massa crítica e novas competências no contexto da 

bioeconomia azul; 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

220.553.242,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

165.964.996,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

54.588.246,00€ 



OE7 – Aumentar volume de exportações de setores tradicionais, como os têxteis, conservas e o setor alimentar; 

OE8 - Contribuir para a criação de sinergias em toda(s) a(s) cadeia(s) de criação de valor, incrementando o investimento em I&D 

pelas entidades empresariais e fomentando a criação de conhecimento e registo de pedidos de proteção industrial e/ou 

intelectual; 

OE9 – Contribuir para o aumento do reconhecimento nacional e internacional dos players da bioeconomia nacional e respetivos 

produtos/serviços inovadores (incluindo os resultantes da presente candidatura) 

OE10 – Atuar proactivamente na constituição de uma rede de biobancos (suportando a atividade emergente) e respetiva 

proposta de regulação. 

Para a concretização dos objetivos propostos, foi constituído um consórcio com 86 entidades, liderado pela entidade Inovamar 

Lda. Entre end-users (PME e NPME tomadoras dos produtos e processos resultantes  do Consórcio), novas empresas (entidades 

inovadoras especializadas) e entidades nacionais não empresariais do sistema de I&I (CoLabs, CIT, Universidades, etc.), 

doravante denominadas por ENESII, garantem as competências necessárias para  a constituição e melhoria de múltiplas cadeias 

de valor (consórcio completo), garantindo a execução rápida e sólida dos produtos/processos contemplados. O presente projeto 

terá início a 01-01-2022, e terá a duração de 48 meses, cumprindo com as regras de acesso ao Aviso de Concurso.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: LOGOPLASTE INNOVATION LAB, LDA                                                                  

 

Agendas Verdes: S 

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda SUSTAINABLE PLASTICS pretende constituir-se como a Agenda Mobilizadora para os Plásticos Sustentáveis em 

Portugal, capaz de alavancar a transição do setor para uma economia circular. Surge de uma iniciativa da APIP - Associação 

Portuguesa da Indústria dos Plásticos, liderada pela Logoplaste Innovation Lab, que pretende através desta candidatura mobilizar 

o setor privado juntamente com as autoridades nacionais, as universidades e os cidadãos, contribuindo desse modo para os 

objetivos da Economia Circular Europeia de redução das emissões de gases com efeito de estufa, maior eficiência de recursos e 

da criação de emprego. 

Atendendo à complexidade da cadeia de valor da Indústria dos Plásticos, que envolve um número muito alargado de Partes 

Interessadas (e.g. produtores de materiais plásticos e matérias-primas, transformadores, fabricantes de máquinas e 

equipamentos, brand-owners, retalhistas e distribuidores, agentes da gestão de resíduos, entre muitos outros), tornou-se 

essencial promover a criação de um verdadeiro ecossistema de inovação capaz de envolver todos estes agentes económicos e 

da sociedade civil no sentido de endereçar os desafios que a Economia Circular apresenta. 

O Consórcio reúne assim 34 Empresas e 10 Entidades Não Empresariais do Sistema Científico e Tecnológico, tendo como objetivo 

cobrir todos segmentos e subsetores da Indústria dos Plásticos e responder aos principais desafios enfrentados pelos agentes 

desta nova Cadeia Alargada de Valor. Foram assim selecionadas organizações que, beneficiando de capacidades e competências 

(técnicas, organizacionais e tecnológicas) distintas e complementares, permitem responder às ambiciosas metas e objetivos de 

transição do setor para a Economia Circular, contribuindo também para um Portugal mais dinâmico, exportador e altamente 

qualificado. 

De destacar que o somatório das entidades presentes no consórcio SUSTAINABLE PLASTICS representam mais de 1% do PIB 

Nacional em 2020 – conta-se um volume de negócios total do consórcio de 2.414.141.902,30 Euros. Adicionalmente, importa 

destacar também que, em 2020, o valor das exportações diretas do consórcio mobilizado para a execução do SUSTAINABLE 

PLASTICS representou 1,41% das exportações diretas de Portugal.  

O SUSTAINABLE PLASTICS foi estruturado em 7 projetos parciais: Circularidade pelo Design de Material, Circularidade pelo Design 

de Produto, Circularidade pela Reciclagem, Circularidade pelas Matérias-Primas Alternativas, Qualificação e Internacionalização 

de PME, Capacitação de Recursos Humanos e, um último, de Coordenação, Disseminação e Exploração de Resultados de Projeto. 

Os membros do Consórcio SUSTAINABLE PLASTICS propõem-se assim a trabalhar em conjunto para a concretização das seguintes 

metas e objetivos estratégicos: (i) alteração do perfil de especialização da economia nacional, através da implementação de 

atividades de maior valor acrescentado e um pendor para os mercados internacionais; (ii) aumento das exportações de bens e 

serviços, com um contributo significativo para a soberania técnica e tecnológica europeia, com um aumento significativo do 

volume de exportações; (iii) aumento do investimento em I&D; e (iv) uma redução das emissões de CO2 de uma indústria 

tradicionalmente intensiva em carbono, com uma trajetória concordante com a estabelecida pelo PNEC 2030 e RNC 2050. 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

40.139.129,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

30.421.960,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 9.717.169,00€ 



O SUSTAINABLE PLASTICS pretende dar resposta a estes desafios, contribuindo para o reforço da importância económica e social 

deste setor em Portugal, tendo definido como objetivos estratégicos: 

OE1: Aumentar a circularidade e eficiência do recurso plástico no âmbito da estratégia europeia dos plásticos, lançada pela 

Comissão Europeia, rumo a uma economia cada vez mais circular; 

OE2: Conceber, desenvolver e introduzir no mercado materiais com separação aprimorada e propriedades de reciclagem; 

OE3: Conceber e produzir plásticos e produtos de plástico alinhados com as necessidades de reutilização, reparação e 

reciclagem; 

OE4: Conceber, desenvolver e introduzir no mercado produtos que incentivem e fomentem a reutilização; 

OE5: Utilizar resíduos de plástico como um recurso no final da vida útil dos produtos, para fecho do ciclo; 

OE6: Desenvolver soluções de substituição que prolonguem a vida útil de artigos de plástico; 

OE7: Inovar tecnologias avançadas de reciclagem para aumentar o valor recuperados dos resíduos de plástico; 

OE8: Incorporar matérias-primas alternativas na produção de plásticos – matérias-primas que contêm resíduos ou subprodutos 

de outros setores e processos, como matéria-prima biológica da indústria agrícola, matéria-prima à base de carbono da indústria 

química e plásticos químicos e secundários da indústria plástica.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: MEDICEUS DADOS DE SAÚDE, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Qualificação e internacionalização das organizações 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A presente candidatura é mais do que um projeto de ideias, na medida em que inclui um sistema completo, demonstrado e 

legalmente validado de armazenamento e processamento de dados de saúde em larga escala e que vai sim permitir o 

desenvolvimento de dezenas de projetos que se encontram no estágio de conceito e ideia, nas áreas da Medicina e das ciências 

da Vida, na investigação científica e académica e nos cuidados de saúde.  

O sistema Mediceus, em desenvolvimento desde 2018 e hoje no nível TRL6, é a base tecnológica do projeto e do Data4Life. O 

nosso consórcio poderá ser um grande acelerador para uma melhor saúde em Portugal e na União Europeia, tendo mesmo a 

capacidade (e certamente a vontade) de se constituir como parte importante de uma Agenda de Saúde Nacional, federando 

todos os prestadores de cuidados de saúde num sistema de dados de saúde nacional e integrado, em parcerias que irão 

largamente exceder o presente consórcio. 

O Consórcio demonstra uma elevada cobertura nacional, excelência científica, espírito empresarial e coesão, encontrando-se 

em criação há 5 meses e tendo já um contrato de consórcio pronto a ser assinado, um líder, um modelo de governo de consórcio 

e um modelo de negócio.  O projeto colocará Portugal na vanguarda da criação de novo conhecimento científico na saúde, com 

a completa satisfação dos requisitos legais da proteção de dados pessoais e terá não só um elevado valor económico como 

também um grande interesse público, nas seguintes áreas: 

• melhoria de cuidados de saúde, com a Medicina de Precisão: personalizada, preventiva e participada. 

• inovação em produtos e serviços de saúde e fortalecimento da nossa economia. 

• contribuição para uma melhor saúde pública; 

• novas áreas de investigação científica e académica. 

A porta de entrada no sistema Mediceus é uma aplicação gratuita instalada no telemóvel do titular, pelo que os principais 

desafios vão-se concentrar na captação e na adesão de centenas de milhares de utilizadores – cidadãos interessados num melhor 

seguimento da sua saúde, na obtenção de melhores e mais precisos cuidados de saúde e numa maior proximidade com o seu 

médico. Assim, as vantagens dessa adesão deverão ser corretamente formuladas mas sobretudo comunicadas a todos 

recorrendo a modernos métodos de comunicação online e de sensibilização. 

O processamento em  larga escala desses dados, com recurso à ciência dos dados (Big Data, inteligência artificial, machine 

learning) vai permitir estabelecer correlações entre factores que  condicionam, afectam ou melhoram a nossa saúde  – os nossos 

estilos de vida, a nossa resposta aos fármacos que  nos são prescritos, a nossa predisposição genética a adoecer ou a ser  

saudável, a nossa evolução consoante os tratamentos que  nos são ministrados – por forma a permitir ao médico o diagnóstico 

mais preciso e a prescrição mais apropriada, para cada um de nós,  como paciente individual – a chamada Medicina de Precisão. 

Consequentemente, constituem grandes objectivos operacionais do Consórcio: 

• A aquisição de dados de saúde dos cidadãos aderentes ao sistema Mediceus e a construção de uma base de dados de 

saúde para fins de processamento por métodos avançados de ciência dos dados. 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

23.775.446,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

21.792.095,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 1.983.351,00€ 



• A construção de um grande ecossistema à volta do nosso Consórcio, congregando prestadores de cuidados de saúde, 

profissionais de saúde, centros universitários e de investigação e autoridades e agências de saúde. 

• O desenvolvimento de métodos avançados de processamento de dados clínicos e genéticos, de formação avançada e 

de novas disciplinas científicas nas ciências da vida, para a criação de novo conhecimento científico e de informação de valor 

acrescentado. 

• A divulgação desse conhecimento científico e a monetização da informação de valor acrescentado. 

Entre as várias actividades, destacamos o desenvolvimento de um novo modelo de investigação científica em Medicina, 

começando pelas doenças data rich, tais como diabetes, cancro, doença cardiovascular e infeção, precisamente as doenças que 

figuram no topo das causas de morte em Portugal e no Mundo. Mas também nas doenças neurodegenerativas, de 

desenvolvimento lento e silencioso, normalmente diagnosticadas quando estão demasiado avançadas para tratamento, as 

tecnologias Data4Life serão essenciais, permitindo prever quais os indivíduos que estão em risco mesmo antes do início da 

doença e de medicar as causas subjacentes, e não apenas a doença em si. 

Portugal é o país ideal para conseguir este ambicioso objetivo, pois tem a dimensão certa (10 milhões de habitantes) e um 

sistema de saúde moderno e informatizado, que fazem de nós o país de demonstração ideal no contexto do Espaço Europeu de 

Dados de Saúde, uma importante iniciativa da UE. Caso outros projetos similares ou complementares ao Data4Life sejam 

apresentados a este Concurso de Ideias, estamos disponíveis para combinarmos esforços e objetivos em candidaturas conjuntas 

à Fase 2, desde que para eles possamos contribuir.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: MEDWAY - MAINTENANCE & REPAIR, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda SMART WAGONS visa responder aos atuais desafios tecnológicos e de mercado que o setor ferroviário enfrenta em 

Portugal, particularmente ao nível da sua capacidade produtiva para a construção de vagões inteligentes para mercadorias. A 

Agenda endereça novas soluções suscetíveis de promover uma maior capacidade operacional, a sustentabilidade e a 

competitividade do sistema ferroviário de transporte de mercadorias. 

Orientada para a sustentabilidade económica e ecológica do sistema ferroviário, para a redução de custos operacionais, de 

manutenção e para sistemas de informação fiáveis de apoio à tomada de decisão, constitui uma dinâmica integrada que envolve 

empresas e entidades não empresariais do sistema de I&I, universidades, institutos e também a Plataforma Ferroviária 

Portuguesa (PFP) como contribuinte ativo para o fortalecimento da cooperação entre diferentes atores do setor ferroviário. 

Agregando competências multidisciplinares, potencia a consolidação da oferta portuguesa de soluções para sistemas 

ferroviários, reforçando a importância deste setor para a economia nacional.  

A utilização de vagões inteligentes é aqui também direcionada à melhoria da eficiência no transporte de mercadorias do ponto 

de vista energético e ambiental, fazendo-se aumentar a sustentabilidade da ferrovia por força do aumento da sua 

competitividade e atratividade.  

Esta Agenda representa uma marca distintiva na medida em que se eliminam constrangimentos e se reduzem custos de 

operação e comunicação. Monitorizando o estado dos meios (infraestrutura e material circulante) para uma manutenção mais 

preditiva e uma operação sem interrupções, é esperado que se consiga operar de forma mais inteligente com recurso a soluções 

capazes de dinamizar a circulação de mercadorias e o mercado global. 

Pretende-se alavancar o desenvolvimento de novas soluções de elevado valor acrescentado, potenciando a incorporação de 

conhecimento e tecnologia, apoiados na cooperação entre empresas, por forma a promover a coesão económica, social e 

territorial através do aumento do potencial produtivo português, aumentando a exposição da economia portuguesa a 

segmentos e cadeias de valor internacionais de maior valor acrescentado. 

A ideia subjacente é conseguir retomar a capacidade construtiva de vagões intermodais para transporte de mercadorias, 

incorporando capacidade de sensorização com efeitos diretos na segurança e eficiência da operação de transporte, na 

manutenção preditiva dos vagões e na otimização da cadeia de abastecimento. 

Como resultado desta iniciativa, o inerente aumento do potencial produtivo, aliado à possibilidade de criação de novo emprego 

qualificado, apoiará uma transformação estrutural que vai permitir atenuar o impacto social e económico da crise, indo ao 

encontro de um dos objetivos gerais do Plano de Recuperação e Resiliência. 

Projetos conjuntos de investigação, desenvolvimento e inovação facilitam o desenvolvimento de novos negócios e fomentam a 

internacionalização do setor ferroviário português, por via de ações demonstrativas de novas soluções suscetíveis de promover 

a sua maior capacidade operacional, sustentabilidade e competitividade. 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

82.027.509,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

76.259.031,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 5.768.478,00€ 



Um grande objetivo é recriar a capacidade produtiva de veículos ferroviários em Portugal, suportado num aumento do 

investimento em I&D&I e na alteração do perfil de especialização do setor através do desenvolvimento de smart wagons e da 

incorporação de novas tecnologias aplicadas à sua produção. 

Um outro grande objetivo será o de fazer aumentar a oferta competitiva de soluções de transporte de mercadorias por ferrovia, 

fomentando o cambio modal. É expectável que as soluções a introduzir permitam reduzir as emissões de CO2 e promovam uma 

elevada sustentabilidade por via da criação de emprego e da dinamização da indústria nacional. 

É igualmente esperado um aumento das exportações de tecnologia, de produtos (vagões e sistema de sensorização) e serviços 

(manutenção preditiva e transporte de mercadorias por via indireta). 

Os modelos a desenvolver visam também reduzir custos operacionais e de manutenção, otimizando os processos com base em 

sistemas de informação fiáveis que apoiam a tomada de decisão.  

A presente Agenda incorpora a produção de novos conhecimentos, procurando transformá-los em inovação como forma de 

responder a desafios tecnológicos emergentes e de mercado. 

Identificando uma clara oportunidade para o aumento da capacidade do sistema ferroviário português, o consórcio considera 

que esta Agenda impacta positivamente o potencial produtivo nacional, contribuindo fortemente para alterar o perfil de 

especialização da economia portuguesa. É assim com base em sinergias a criar entre o tecido empresarial e o sistema científico 

e tecnológico que se espera que venha a conseguir criar condições para um aumento das exportações de bens e serviços 

nacionais.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE - SOCIEDADE EUROPEIA DE AUTOMÓVEIS S.A.                                                                 

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O Projecto Mobilizador eCanter F-CELL visa o desenvolvimento e transferência de Investigação e Desenvolvimento (I&D) no 

sector da Mobilidade, Transportes e Logística e sua transformação em novos produtos e serviços de alta intensidade tecnológica 

de carácter altamente disruptivo, através da persecução seguintes objectivos: 

1.Implementação de Unidade Produtiva Experimental (UPE) modular e pioneira para a I&D de veículos movidos a Hidrogénio 

(H2), valorizando cadeias de valor nacionais para servir um segmento de mercado em grande crescimento e pouco desenvolvido 

em Portugal. Esta UPE poderá ser ainda aproveitada para actividades de I&D futuras relativamente a novas soluções de veículo 

a realizar em Portugal; 

2.Desenvolvimento do primeiro veículo de tonelagem média movido a H2 em Portugal, com a definição das respectivas 

tecnologias inerentes ao seu funcionamento, sistemas de conectividade e metodologias de produção; 

3.Criação de rede de conhecimento nacional na área do H2, em parceira com as entidades ENESII e o cluster automóvel nacional, 

para absorção de know-how inexistente em Portugal, potenciando o sinergias com outros programas de apoio nacionais e 

internacionais; 

4.Alavancagem de investimento nas restantes áreas intervenientes na cadeia de valor do H2 em território nacional, 

nomeadamente no contributo para a criação de pontos de abastecimento de H2, contribuindo para a resiliência económica e 

competitividade do país; 

5.Capacitação de recursos nacionais empresariais e científicos, para desenvolverem novas tecnologias e conhecimentos em 

diferentes domínios associados ao H2 (tecnologia dos componentes, sistemas de gestão e conectividade, metodologias de 

produção, entre outros). 

A Agenda assenta em quatro Work Packages (WP) que pretendem alavancar actividades de investigação industrial e 

desenvolvimento experimental na concepção de veículos de mercadorias movidos a H2 e seus subsistemas. 

Complementarmente, serão desenvolvidos 3 WP transversais dedicados a iniciativas de gestão e monitorização, promoção e 

divulgação, formação e capacitação de recursos humanos.  

Resume-se, assim, a Agenda em 7 WP fundamentais para a alavancagem da capacidade nacional na área da Mobilidade Ecológica 

na próxima década, a saber: WP1 - Project Management/Governance; WP2 - Product Development; WP3 - Process Production 

Concept; WP4 - Prototype Units Assembly; WP5- Vehicle Approval Process and Tests; WP6 - Capacity Building and Human 

Resource Training; WP7 - Dissemination and Communication. 

Do exposto, a Agenda permitirá responder aos quatro pilares do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e ao cumprimento 

das metas e objectivos nacionais no âmbito da Estratégia Portugal 2030, em concreto: 

•Contribuir para a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa: através desta Agenda, Portugal tem a 

oportunidade de se afirmar no sector da Mobilidade Sustentável/Ecológica, via um conjunto de investimentos estruturantes 

para criar em Portugal um centro de competências produtivo de veículos movidos a H2. Via colaboração efectiva entre entidades 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

45.410.504,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

42.193.613,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 3.216.891,00€ 



empresariais e não empresariais (ENESII) e o cluster automóvel nacional, a Agenda será capaz de contribuir para a alteração do 

perfil de especialização da economia portuguesa, através de: i) I&D de novos produtos e serviços de alta intensidade tecnológica, 

ii)absorção de novo conhecimento inexistente em Portugal, iii) atracção de investimento internacional, iv) criação de postos de 

trabalho qualificados, v) capacitação e qualificação de competências em novas áreas tecnológicas, vi) promoção da 

competitividade em empresas da mesma cadeia de valor. 

•Aumentar as exportações de bens e serviços: resultará na criação de produtos (veículos movidos a H2), e respectivos serviços 

associados, exportáveis e inovadores à escala mundial, de elevada complexidade tecnológica, reduzindo a dependência dos 

mercados estrangeiros e aumentando a autonomia estratégica do país e tornando-o mais competitivo. Saliente-se que este 

projecto representa a antecipação da revolução ambiental preconizada para o sector automóvel: transitar de veículos movidos 

com combustíveis fósseis para combustíveis verdes. 

•Incrementar o investimento em I&D: assegura o aproveitamento de fortes sinergias entre o tecido empresarial e o sistema 

científico e tecnológico, a fim de assegurar uma forte aposta na realização de actividades de I&D e sobretudo na absorção de 

know-how em áreas tecnológicas pouco desenvolvidas em Portugal. Esta I&D potenciará um crescimento inteligente, sustentável 

e inclusivo de Portugal, via a concretização de investimentos estruturantes e inovadores para o tecido económico português. 

•Reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) em 55% até 2030: contribui directamente para o alcance das metas da 

neutralidade carbónica em 2050, estando perfeitamente alinhada com a “Hydrogen Strategy for a Climate-Neutral Europe”, na 

medida em que promove a utilização de fontes de energia verde e a redução GEE.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda procura impulsionar o processo de industrialização da construção, algo que, inevitavelmente, implicará uma alteração 

do perfil de especialização da economia e, consequentemente, a consolidação de novos produtos, processos e serviços 

inovadores e de maior complexidade tecnológica. De destacar as ações de I&D a promover por parte das instituições do ensino 

superior e do laboratório colaborativo Built CoLab (geração de técnicas imersivas de idealização/simulação/experimentação, 

desenvolvimento de ferramentas digitais e apoio à Twin Transition e capacitação profissional dos agentes do setor), ou os 

projetos a assumir por parte da Mota Engil ou da Teixeira Duarte, enquanto tomadores da tecnologia. A modularização e a 

automatização da produção fora do local de obra e a consequente automatização da montagem no local de obra permitirão a 

industrialização e uma abordagem mais estruturada, e sequencial, baseada no produto. O próximo passo na transição para uma 

produção eficiente fora do local (offsite) passa por integrar sistemas de produção automatizados, tornando a construção tal 

como conhecemos, por exemplo, ao nível da fabricação automóvel. É também significativamente mais económico produzir em 

fábrica (ambiente controlado, melhores condições de trabalho, menor dificuldade em angariar mão de-obra e maior abrangência 

no processo de seleção), montando apenas, e posteriormente, no local de obra. 

Quanto ao objetivo estratégico referente à exportação de bens e serviços, esta agenda tem como foco a colocação no mercado 

de um conjunto de produtos construídos em fábrica (transferência de tecnologia) que fortaleçam a capacidade nacional para 

responder aos desafios do mercado interno, que se perspetivam para os próximos anos, bem como criar um conjunto de 

produtos exportáveis para outros mercados. É também uma oportunidade para desenvolver abordagens baseadas na Indústria 

4.0, que nos últimos anos foram aplicadas em várias indústrias, de modo a melhorar a produtividade do setor e responder aos 

desafios que se antecipam para os próximos anos. Deste modo, prevê-se o desenvolvimento de produto e a otimização dos 

processos de fabrico, tendo por base as iniciativas de I&D preconizadas (incluindo cadeia logística, produção, montagem), que 

naturalmente se interrelacionam e, portanto, são interdependentes. 

Refira-se ainda a preocupação em incrementar o investimento em I&D, algo visível na meta de concretização de cerca de 50 

milhões de euros de investimento em I&D, Inovação Produtiva, Formação e Disseminação, tendo ainda a internacionalização 

como foco essencial de atuação. A esmagadora maioria dos investimentos idealizados neste contexto serão realizados nas 

regiões de convergência (ou menos desenvolvidas), sendo de salientar a existência de um vasto número de entidades localizadas 

nos designados territórios de baixa densidade. Esta abrangência é manifestamente salutar e recomendável, indutora do 

crescimento económico nas referidas localizações, por via do investimento, do emprego, do conhecimento e, por fim, da riqueza 

gerada. Deste modo, o investimento em I&D, em particular na digitalização do setor da construção, permitirá reduzir distâncias, 

bem como impulsionar a industrialização e modularização. No final, ambiciona-se a construção de uma indústria mais capaz, 

homogénea e segura das suas competências digitais e para a sustentabilidade. 

Por fim, em termos de contribuição para a neutralidade carbónica e resiliência energética, refira-se que mais do que meras ações 

de gestão de resíduos e de reciclagem, pretende-se redesenhar processos, produtos e novos modelos de negócio até à 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

62.875.221,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

57.145.522,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 5.729.699,00€ 



otimização da utilização de recursos, circulando, o mais eficientemente possível, produtos, componentes e materiais nos ciclos 

técnicos e/ou biológicos. Ou seja, a industrialização do setor da construção visa o desenvolvimento de novos produtos e serviços 

economicamente viáveis e ecologicamente eficientes, radicados em ciclos idealmente perpétuos de reconversão a montante e 

a jusante. Materializa-se na minimização da extração de recursos, maximização da reutilização, aumento da eficiência e 

desenvolvimento de novos modelos de negócios. Em suma, genericamente, a Agenda prevê: (i) Foco natural na “modularização” 

dos componentes, permitindo fácil desmontagem, recuperação, reaproveitamento e triagem em fim de vida (componentes 

padronizados); (ii) Design/Redesign “circular” de produtos e processos (processos e produtos menos intensivos em recursos, 

dando prioridade a materiais renováveis e não perigosos, bem como à reutilização de matérias-primas recuperadas); (iii) 

Definição de protocolos de qualidade para reciclados e uso de materiais a partir de fluxos de resíduos ou novos materiais ou 

produtos a partir de resíduos/subprodutos; (iv) Procura de estratégia de negócio entre entidades que colaboram no uso eficiente 

dos recursos; (v) Sensibilização e envolvimento social como estratégias complementares às ações desenvolvidas pelos agentes 

económicos.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: NAVIGATOR PAPER SETÚBAL, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes: S 

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

Este «Pacto de Inovação», visa o desenvolvimento de embalagens e produtos à base de celulose para a substituição de plásticos 

fósseis. O mesmo compreende 6 linhas de ação: (1) pastas de alto rendimento e papéis castanhos; (2) papéis com maior 

resistência mecânica; (3) papéis com propriedades barreira; (4) biocompósitos; (5) sensores em papel para embalagem 

inteligente e (6) celulose moldada para embalagem rígida.  

Este objetivo central divide-se num conjunto de objetivos específicos, diretamente ligados aos desafios da Agenda, a saber:  

O.1 Desenvolvimento e demonstração de soluções inovadoras e sustentáveis de embalagem, através da capacitação produtiva 

e capacitação dos recursos humanos das entidades produtoras, transformadoras e utilizadoras, incorporando os materiais 

desenvolvidos nos domínios de intervenção do «Pacto de Inovação» que possibilitem atingir níveis de eficiência e produtividade 

industrial, de adequação ao uso, bem como de rentabilidade, com a devida salvaguarda e cumprimento de todos os requisitos 

legais e normativos aplicáveis, equivalentes ou superiores aos padrões atuais com plásticos de origem fóssil; 

O2. I&D sobre processo de produção de pastas de alto rendimento e papéis castanhos, incluindo OCC, que reduzindo os 

consumos de madeira, aumentam a performance industrial e que visam obter produtos inovadores e diferenciadores para 

aplicação em embalagem flexível e rígida com papel castanho;  

O3. I&D de materiais e processos inovadores e sustentáveis com vista a obter propriedades de resistência mecânica acrescidas 

no fabrico de pastas e papéis e nas soluções de embalagem a desenvolver, nomeadamente através da incorporação inovadora 

de celulose microfibrilada ou nanocelulose;  

O4. I&D de materiais e processos inovadores e sustentáveis que permitam conferir propriedades barreira (humidade, líquidos, 

gases e gorduras) às soluções de embalagem a desenvolver no decorrer do pacto, garantindo níveis de desempenho funcional 

aos atualmente proporcionado pelas soluções com base na utilização de plásticos de origem fóssil; 

O5. I&D de materiais e processos inovadores e sustentáveis para produção de biocompósitos com incorporação de fibras de 

celulose em matrizes termoplásticas, passíveis de, através da injeção/moldagem, termomoldagem, extrusão, laminação ou 

impressão 3D, darem origem a novos produtos nos mais variados sectores de atividade, com enfoque na mitigação/eliminação 

de plásticos de origem fóssil, incluindo produtos para embalagem rígida, filmes e filamentos ; estes biocompósitos, na forma de 

monofilamentos, podem ainda ser combinados com produtos têxteis sustentáveis e originar novos produtos para embalagem 

flexível ou rígida. 

O6. I&D de soluções inovadoras de sensorização de embalagens– “Smart Packaging”, mediante sensores em base de papel, 

incorporados nas embalagens, que de forma passiva e/ou ativa faculte informação ao consumidor de forma simples e expedita, 

p.e. via telemóvel, relativa a segurança, rastreabilidade, tempo de vida, contrafação, entre outras, do produto final e permita a 

otimização da cadeia logística de transporte, armazenamento e reposição de stocks; pretende-se ainda desenvolver 

componentes inteligentes, como hidrogéis que, quando integrados na embalagem, permitem um controlo de humidade e 

temperatura e o tempo de via útil do alimento. 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

184.057.974,00€ 

 

 

MONTANTE DE 
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172.294.631,00€ 

 

 

MONTANTE DE 
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11.763.343,00€ 



O7. I&D de materiais e processos inovadores e sustentáveis para produção de embalagens rígidas de celulose moldada para 

substituição de plásticos de origem fóssil, para o sector alimentar, cosmética e eletrónica de ponta; 

O8. Capacitação industrial e tecnológica nas vertentes de produção, transformação, comercialização e pós-venda, que garanta 

a efetiva e eficaz implementação das soluções inovadoras desenvolvidas no âmbito desta Agenda;  

O9. Capacitação vertical de recursos humanos por via da contratação e/ou formação especializada e altamente qualificada que 

garanta, em toda a cadeia de valor, um alinhamento entre as necessidades decorrentes das novas soluções desenvolvidas nesta 

Agenda e as necessárias competências dos Recursos humanos para as implementar; 

O10. Divulgação e promoção ampla, no mercado nacional e internacional, dos produtos e serviços desenvolvidos nas fases de 

demonstração e industrialização, mediante publicação de artigos em revistas científicas e do sector, participação em feiras da 

especialidade, em atividades de comunicação inseridas nos planos de Marketing e criação de site dedicado para esta Agenda 

(set-up de identidade). 
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: NEURASPACE, LDA                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

Existem cerca de 7.000 satélites em órbita[1]. Em 2030 teremos mais de 100.000 satélites. Este aumento resultará sobretudo 

do aparecimento de novas mega-constelações de satélites como SpaceX/Starlink ou o Kuiper da Amazon e duma nova era 

espacial que hoje vivemos, a chamada democratização do espaço. O Espaço, no passado um exclusivo de agências espaciais de 

países ricos, é hoje campo de inovação e empreendedorismo vindo setor privado – o “new space” – e tem custos de acesso 

significativamente mais baixos. O “new space” trará grandes benefícios para a humanidade, como um acesso à Internet mais 

democratizado, para todos em todo o lado. Mas também cria novos problemas, como a poluição espacial ou Space debris. 

O espaço em torno da Terra está a ficar cada vez mais sobrelotado. Estima-se que resultado de décadas de exploração espacial, 

haja hoje cerca de 34.000 objetos feitos pelo homem com mais de 10 centímetros a orbitar a Terra, aumentando 

significativamente os riscos de colisão. Até à data, já registaram mais de 560 colisões[2]. Agora imagine o cenário de uma nova 

corrida ao espaço com mais de 100. 000 satélites. Em 2009, o satélite de comunicações Iridium 33 colidiu com um satélite militar 

russo desativado, o Kosmos 2251, criando cerca de 1800 fragmentos e aumentando o Space debris em 10%[3]. Já em 2021, a 

OneWeb lançou 36 satélites que estiveram perto dos satélites já em orbita da Starlink / Space X. O aviso foi dado pela Força Área 

Americana (18th Space Control Squadron), com os dois satélites em enorme risco de colisão ao passarem a cerca de 60 metros 

um do outro[4]. Se nada for feito, podemos chegar ao chamado “síndrome de Kessler”, teoria desenvolvida em 1970 pelo 

cientista da Nasa Donald J. Kessler, que que o volume de detritos espaciais é tão alto que as inevitáveis colisões de satélites com 

detritos produziriam um "efeito dominó" que gera ainda mais detritos, e perderíamos o acesso ao espaço e a possibilidade de 

fazer voos espaciais, ter comunicações globais e serviços de observação e navegação. 

  

Imaginemos agora um mundo sem Internet. Sem GPS e Galileo, sem Observação da Terra para combater as alterações climáticas 

ou fornecer avisos de catástrofes naturais. Sem poder garantir segurança em transacções financeiras, subscrição de serviços de 

Internet, condução autónoma e muito mais, onde os dados de satélite (localização e timing) são essenciais.  

  

E como estamos a lidar com este problema? As soluções actuais que dependem de decisões humanas não são capazes de lidar 

com este factor de aumento de 15x. Precisamos de melhores soluções. Precisamos de Inteligência Artificial para combater a 

poluição espacial. 

  

Solução: 

A Neuraspace visa resolver o problema do Space Debris ao fornecer ferramenta para os operadores de satélites evitarem 

colisões, e assim evitar perdas por danos nas infraestruturas e responsabilidades de deixar os destroços em órbita. A Inteligência 

Artificial (AI) é a chave para automatizar processos de decisão complexos. Ao aplicar os nossos modelos de Machine Learning 

(ML) da próxima geração para prever a criticidade dos encontros próximos (near collision), indicaremos aos operadores de 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

25.998.640,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

18.566.864,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 7.431.776,00€ 



satélite as manobras potenciais e os seus custos associados (quanto mais combustível se usar, menos tempo de vida útil terá o 

satélite).  Assim, reduzimos a necessidade de intervenção humana até 2/3, aumentamos a velocidade de decisão, essencial para 

evitar colisões iminentes e conseguimos detectar até 50% mais colisões de alto risco do que as soluções actuais, assegurando 

assim uma maior fiabilidade e menos risco nas operações espaciais.  

A Neuraspace está a desenvolver uma solução de IA totalmente automatizada pronta para o mercado até ao final de 2023, tendo 

já assegurado contratos com a ESA e a GMV. Nuno Sebastião e a sua equipa replicarão para o Space Debris a mesma estratégia, 

baseada em AI e ML, que foi bem sucedida em fazer da Feedzai (Nuno é o CEO da Feedzai) a plataforma líder mundial de gestão 

de risco financeiro baseada na nuvem e um "unicórnio" europeu, com a recente ronda de investimento série D de 200 milhões 

de dólares liderada pela KKR, Sapphire Ventures e Citi Ventures. 

Dentro de 5 anos a Neuraspace estará posicionada para assumir uma posição de liderança no mercado mundial e ser um dos 

primeiros unicórnios espaciais europeus. 

[1] The latest figures related to space debris, provided by ESA's Space Debris Office at ESOC, Darmstadt, German, Information 

last updated on 09 July 2021 (https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers) 

[2] The latest figures related to space debris, provided by ESA's Space Debris Office at ESOC, Darmstadt, German, Information 

last updated on 09 July 2021 (https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers) 

[3] https://www.space.com/19450-space-junk-worst-events-anniversaries.html 

[4] https://www.businessinsider.com/spacex-oneweb-satellites-almost-colllided-in-orbit-2021-41 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: NOS COMUNICAÇÕES, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes: S 

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda BE. Neutral foi desenhada a partir da oportunidade associada ao desenvolvimento de produtos e serviços de 

mobilidade carbono-zero, que permitam acelerar a transição para a neutralidade carbónica até 2030, assentando numa parceria 

entre as cidades, a indústria e o sistema científico. 

O ecossistema da mobilidade tem vindo a transformar-se nos últimos anos, com a introdução de novas soluções de transporte, 

novos modelos de negócios e novas empresas, com vista a fornecer ao utilizador uma oferta mais sustentável, acessível e 

integrada. Neste contexto, os produtos de mobilidade extravasam os devices físicos tradicionais, passando a estar integrados 

com plataformas de dados e conetividade e com sistemas de energia que permitem a quantificação, em tempo real, das emissões 

de carbono evitadas com a mobilidade – produtos ciber-físicos de mobilidade carbono zero. 

Trata-se de um nicho de mercado associado a veículos leves, conectados, carbono zero e autonomous ready para serviços 

urbanos, a serem usados com base em novos modelos de negócio (partilha, on-demand, micrologística urbana, etc.), 

configurando-se como uma abordagem complementar à oferta standard aos grandes construtores OEM a nível europeu. 

O sistema nacional de inovação integra competências científicas, tecnológicas e industriais de relevo nesta área de intervenção, 

que aliadas a projetos mobilizadores e demonstradores em curso, irão alavancar o sucesso da Agenda BE-Neutral, conduzindo à 

afirmação de Portugal como referência mundial neste nicho da mobilidade carbono-zero. 

Assim, a Agenda tem como visão posicionar as cidades e a indústria portuguesa no futuro da mobilidade, a partir de uma nova 

geração de produtos e serviços orientados para a neutralidade carbónica, tendo um efeito transformacional na economia, no 

ambiente e na sociedade. 

A partir desta visão, os objetivos estratégicos são: 

•  Contribuir para a descarbonização das cidades, antecipando as metas para a neutralidade carbónica para 2030, através da 

introdução de novas tecnologias, produtos e serviços de mobilidade, da alteração dos comportamentos dos utilizadores e de 

novos instrumentos de política climática; 

•  Contribuir para alterar o padrão de especialização da economia portuguesa, a partir do desenvolvimento, adaptação e 

evolução de produtos (e.g. plataformas, dispositivos, veículos de mobilidade) para o ecossistema da mobilidade sustentável, 

integrando atividades de elevado valor acrescentado e intensivas em conhecimento, orientadas para oportunidades emergentes 

nos mercados internacionais; 

•   Atrair projetos completos para Portugal e criar integradores de base nacional com a transformação das cadeias de valor do 

setor da mobilidade, aumentando a incorporação nacional e reduzindo a dependência face a mercados externos, com base em 

cadeias de fornecimento de proximidade; 

•   Criar emprego altamente qualificado no setor da mobilidade em Portugal, cruzando competências avançadas em engenharia 

e desenvolvimento de produto e competências digitais em tecnologias emergentes, como TIC, analítica de dados, Inteligência 

Artificial e Blockchain. 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

274.315.152,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

176.110.832,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

98.204.320,00€ 



Em termos específicos, a Agenda pretende acelerar o desenvolvimento e industrialização de uma nova geração de produtos de 

mobilidade a partir de Portugal [autocarros carbono zero (Caetano Bus); veículo leve BEN4Us (Simoldes); Microcarro 6E (Toyota); 

veículo de 2 rodas modular (Iberica), conectados com plataformas de dados e conetividade (CEiiA/NOS) e sistemas de energia 

(EDP Inovação/Siemens). Trata-se de soluções com elevada intensidade tecnológica e de inovação, propostas por atores líder no 

sector, que pretendem responder a um mercado com crescimento exponencial, face às metas de redução de emissões derivadas 

de compromissos nacionais e internacionais e das alterações das preferências dos consumidores. 

A introdução destes serviços de mobilidade nas cidades será realizada de forma integrada (conceito de ‘Mobilidade como um 

Serviço’), com a capacidade de quantificar, em tempo real, as emissões de carbono evitadas com a sua adoção pelos 

utilizadores/cidadãos (conceito de ‘Sustentabilidade como um Serviço’). Esta abordagem inovadora à gestão da sustentabilidade 

permite a criação de mercados locais voluntários de carbono em qualquer cidade do mundo, onde as receitas derivadas da 

venda de créditos de carbono gerados pelo uso dos serviços de mobilidade poderão ser utilizadas para financiar outros projetos 

verdes nessas mesmas cidades. 

Os programas e projetos da Agenda integram-se em quatro eixos: Eixo 1 – Cidades Neutras em Carbono, que inclui o papel das 

cidades quer como espaços de co-criação e desenvolvimento, quer como ambientes de teste e demonstração dos produtos de 

mobilidade carbono-zero; e os Eixos 2 – Gestão de dados, 3 – Sistemas de energia e 4 - Produtos para serviços de mobilidade, 

que se traduzem nas dimensões chave dos ‘produtos ciber-físicos de mobilidade carbono-zero’.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: PALBIT, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

“Hi-rEV – Recuperação do Setor de Componentes Automóveis” é um projeto mobilizador de agendas de inovação liderado pela 

PALBIT, S.A. e devidamente alinhado com planos de ação/drivers de mudança que permitem a recuperação e superar os novos 

desafios do setor nomeadamente:  

I) Transição verde do setor produtor de componentes para automóvel; 

Com o principal objetivo de fazer face a sistemas produtivos de elevados consumos energéticos e pegada ecológica, o projeto 

tem como objetivo a adoção de medidas de eficiência energética que permitam simultaneamente reduzir o consumo de energia 

e as emissões de gases com efeito de estufa, sendo de destacar: i) a implementação de soluções para reaproveitamento de 

energia; ii) aumento de abastecimento por fontes de energia renovável; iii) modernização de equipamentos produtivos 

justificado pela elevada eficiência energética. 

Adicionalmente, serão implementadas um conjunto de medidas de reaproveitamento, regeneração e tratamento de 

subprodutos, sendo que a cooperação entre empresas na partilha de soluções neste tipo de projetos essencial para minimizar 

o impacto económico e maximizar assim os desenvolvimentos preconizados no projeto. 

II) Transformação digital do sistema produtivo;  

Desenvolvimento sistemas de monitorização, controlo e ferramentas apoio Decisão IA/Big Data e Desenvolvimento de soluções 

“Human-Centered Automation- smart and collaborative systems”, como forma de aumentar produtividade. Serão 

implementadas solução inovadoras, totalmente alinhada com o conceito Quality 4.0, baseada em tecnologias de informação e 

comunicação suportadas por inteligência artificial e dedicada à Gestão do Controlo da Qualidade. Por outro lado, como forma 

de fazer face a condições de operação difíceis neste tipo de industria, desenvolvimento de soluções automação inteligentes 

centradas na simbiose entre as capacidades dos sistemas inteligentes e o humano. 

III) Resiliência económica - Capacitação para novos processos/produtos para o veículo do futuro. 

Tendo em vista um efeito estruturante na cadeia de valor/fileiras do sector automóvel em consonância com a evolução do sector 

automóvel antevista, definiu-se que as tecnologias críticas a desenvolver e tipologia de componentes que o mercado nacional 

irá apostar no futuro, sendo estes estratégicos para o reposicionamento no mercado, e a única via de recuperação e aumento 

de crescimento do setor, com forte carácter exportador, capaz de alavancar investimento quer produtivo, quer em matéria de 

I&D numa indústria em constante mudança. 

Hi-rEV será promovido por um consórcio completo formado por: 

• 7 entidades empresariais, com elevado conhecimento técnico-científico e que se posicionam como utilizadoras ou 

produtoras de tecnologias nucleares, e 

• 7 entidades não empresariais, reconhecidas pelas fortes competências de Investigação e Desenvolvimento (“I&D”) nas 

áreas core identificadas, atividades de formação e representativas do setor 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

48.407.843,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

39.559.638,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 8.848.205,00€ 



Este programa mobilizador foi estruturado para uma duração de 36 meses, prevendo-se o envolvimento de mais de 51 recursos 

altamente especializados. Para além das atividades supracitadas, o consórcio tem também presente o papel fundamental das 

universidades, centros profissionais e institutos na qualificação de recursos humanos a serem integrados nas empresas, 

contribuindo para a capacidade de inclusão de competências de I&D para o futuro industrial. 
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: PALMINVEST S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O Turismo afigura-se vital para a economia portuguesa (em 2019 somou receitas superiores a Euro 18 mil milhões, 

representativos de 19,7% da capacidade exportadora do país, contribuindo, assim, para 15,4% do PIB nacional, e apresenta um 

valor acrescentado bruto muito superior ao valor gerado pelas demais exportações em termos globais). Ademais, o setor é 

responsável por empregar cerca de 450 mil pessoas, o que corresponde a 9,4% da população ativa (dados de 2018). 

Não obstante, o setor detém oportunidades significativas de melhoria relacionadas com (i) as infraestruturas e meios de 

mobilidade existentes, que em muitos casos  necessitam de ser atualizadas, dificultando a operação e dispersão dos fluxos dos 

turistas, (ii) a falta de conectividade entre serviços, (iii) os métodos antiquados de conversação com o turista, que implicam 

tempo acrescido em contacto interpessoal, limitando o tempo de usufruto e ainda, dificultando a oferta de serviços 

personalizados, (iv) a sobrepopulação de pontos turísticos, que afetam a experiência do turista e agravam o impacto para os 

residentes, (v) a falta de eficiência e de salvaguarda de aspetos ambientais, que aumentam a pegada provocada pelas atividades 

turísticas, (vi) pouca sofisticação das estratégias de comunicação e (vii) falta de uniformização das questões de higiene e 

segurança. 

Assim, com o objetivo de solidificar uma posição na liderança a nível mundial, o setor ambiciona modernizar a sua oferta e torná-

la mais personalizável, nomeadamente por via de introdução de novas tecnologias, permitindo capacitar as empresas do setor 

para uma gestão mais eficiente dos seus serviços e recursos, e em paralelo potenciar a integração de soluções verdes e 

sustentáveis. Sendo o setor tradicionalmente conhecido como tendo uma taxa elevada de recursos humanos não qualificados, 

outro objetivo prende-se com a qualificação dos profissionais da área, bem como com a promoção dos postos de trabalho 

qualificados no setor. 

Assim, a Agenda propõe-se a desenvolver e implementar um conceito inovador e avançado de “Customer Journey”, que 

envolverá a implementação de soluções disruptivas e inovadoras em focos selecionados ao longo de toda a experiência do 

turista. Assim, as soluções a dinamizar pretendem cobrir tanto a fase de “atração” do turista, ou seja, a inspiração e influenciação 

para a aquisição do serviço, como a jornada completa ao longo da experiência propriamente dita, incidindo ainda na garantia do 

acompanhamento e interação após o término da experiência. 

Pretende-se que as linhas gerais descritas sejam acompanhadas por 7 eixos concretizadores, nomeadamente (i) 1. Digitalização 

direcionada à entrada e saída do Turista, (ii) 2. Digitalização dos Territórios, (iii) 3. Conversação com o Turista, (iv) 4. Experiência 

5.0 (Digitalização no Alojamento), (v) 5. Digitalização com impacto na Customer Journey (inclusivamente transportes, transferes, 

animação, experiência, restauração, entre outros), (vi) 6. Transformação Digital e Ecológica na Mobilidade e (vii) 7. 

Sustentabilidade do setor do Turismo, sendo que os mesmos se encontram inseridos em cada um dos dois grandes pilares 

fundamentais da Agenda, designadamente Transformação Digital e Sustentabilidade. 

Em particular, no eixo 1 pretende-se que sejam desenvolvidas e implementadas soluções automatizadas de reconhecimento de 

identidade, bem como outras soluções tecnológicas para facilitar a interação do turista ao longo do seu percurso no aeroporto. 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

145.163.654,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

119.161.272,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

26.002.382,00€ 



No eixo 2, visiona-se a criação de meios digitais para otimização da ocupação física de espaços, via criação de bases de dados e 

de AI e conexão com os sistemas de gestão de empresas e PMEs. No eixo 3, pretende-se um eixo focado no desenvolvimento 

de soluções de comunicação evoluída com o turista ao longo da sua estadia, via uso de sistemas de AI para antecipação de 

preferências e melhoria da apresentação de sugestões, com opções mais personalizadas e adequadas a cada turista. O eixo 4 

encontra-se focado em alterar de forma disruptiva a experiência do turista no alojamento eleito e o eixo 5 pretende promover 

um conjunto de soluções tecnológicas que possibilitem a intercomunicação e a sincronização dos serviços turísticos, facilitando 

a disseminação do turista, considerando em ambos eixos as devidas melhorias necessárias nos sistemas de gestão das operações. 

No eixo 6, será promovido o desenvolvimento e implementação de soluções de mobilidade verdes, que minimizem o impacto 

no ambiente da mobilidade associada ao Turismo e, por fim, o eixo 7 será focado na promoção de soluções ecológicas 

transversais a todo o setor turístico, via desenvolvimento e instalação de modelos e equipamentos state-of-the-art. 

Em suma, o presente Pacto define como objetivos estratégicos a alteração do paradigma global da experiência turística em 

Portugal, através do alcance de um nível de digitalização e sustentabilidade elevados, que permitam a implementação do 

conceito inovador e avançado de Customer Journey.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: PETROGAL, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes: S 

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

Um conjunto de tendências políticas (nomeadamente metas de descarbonização), ambientais e tecnológicas a nível global estão 

a impulsionar uma crescente procura por baterias de iões de lítio, tornando-as um domínio estrategicamente importante para 

a indústria e sociedade. Um dos principais fatores impulsionadores deste tipo de baterias é a eletrificação dos transportes, aliado 

à expansão das energias renováveis, que estão a mudar o paradigma energético. 

Apesar dos esforços de aumentar a produção na UE, a EBA (European Battery Alliance) aponta para a existência de uma 

insuficiência de oferta a montante (extracção e processamento de matérias-primas, principalmente lítio e cobalto) para fazer 

face à procura a jusante (produção de baterias e veículos elétricos), o que constitui uma oportunidade. A UE está longe de ser 

autossuficiente e apenas detém uma pequena participação no mercado global, sendo que mais de 90% da capacidade de 

refinação encontra-se na China e América do Sul. A actual falta de capacidade na UE de refinação é um tema crítico para a sua 

cadeia de valor, que atualmente está fragmentada, uma vez que as empresas de mineração europeias serão forçadas a vender 

para refinarias não europeias, perpetuando a dependência dos fabricantes de células de baterias de fornecedores externos para 

acquisição de matérias-primas críticas. 

As cadeias de valor de baterias de lítio tendem a desenvolver-se localmente, para evitar dependência, assegurar o acesso a 

matérias primas e capturar valor na indústria. Assim, é de importância geoestratégica para a Europa reivindicar uma posição 

nesta cadeia de valor, numa ótica de captar negócio numa indústria em forte crescimento e no sentido de se proteger contra 

uma eventual escassez global de baterias. No entanto, o posicionamento da UE deverá ser diferenciador, fortemente alavancado 

por I&D que potencie tecnologias inovadoras que contribuam para competitividade em todas as etapas da cadeia de valor bem 

como para a redução do impacto ambiental. 

A Agenda CVB – Cadeia de Valor das Baterias de Lítio em Portugal pretende capitalizar as vantagens competitivas de Portugal, 

criando um hub de lítio que abranja a totalidade da cadeia de valor das baterias de lítio, desde a extracção, refinação, produção 

de cátodo, células, assemblagem de baterias e reciclagem de baterias, que seja localizado, competitivo e sustentável para apoiar 

a transição energética e a mobilidade elétrica, desenvolvendo as competências necessárias para o efeito. De forma a assegurar 

a prossecução da sua visão, a Agenda encontra-se estruturada em sete Work Packages (WPs), que incluem cinco work packages 

core (1. Mineração, 2. Refinação, 3. Baterias, 4. Economia Circular, 5. Qualificação e Competências), apoiados por dois work 

packages de suporte (6. Promoção e Divulgação e 7. Gestão da Agenda). A Agenda compreende seis objetivos estratégicos: 

1. Estabelecer uma operação mineira sustentável em Portugal, que produza entre 170 a 200 mil toneladas por ano de 

espodumena (WP 1) 

2. Implementar uma refinaria sustentável de processamento de lítio em Portugal, que produza entre 25 a 35 mil toneladas 

por ano de lítio refinado de elevada qualidade (battery grade), suficiente para a produção de mais de 1 milhão de veículos 

elétricos por ano na UE (WP 2) 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

980.539.368,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

958.395.474,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

22.143.894,00€ 



3. Potenciar a assemblagem e reciclagem de baterias de lítio em Portugal, assim como produção de cátodos e células 

através de R&D (WP 3) 

4. Desenvolver processos de valorização e reutilização noutras indústrias dos subprodutos da refinaria, promovendo a 

economia circular (WP 4) 

5. Promover o desenvolvimento de competências e qualificação específicas da cadeia de valor de baterias, de forma fazer 

face às necessidades da indústria (WP 5) 

6. Melhorar a eficiência, sustentabilidade e qualidade do produto da cadeia de valor do lítio através de I&D (vertido nos 

diferentes WPs core) 

Assim, a proposta de valor da Agenda assenta no preenchimento de uma lacuna crítica na cadeia de valor europeia de baterias 

ao criar uma cadeia de valor local em Portugal, contribuindo para o posicionamento único da Europa no mercado global, 

proporcionando aos produtores europeus uma proposta comercialmente atraente e reduzindo a dependência de fornecedores 

externos. A Agenda pretende ainda reduzir o impacto ambiental, ao fornecer uma fonte sustentável e confiável de lítio, de 

elevado grau de pureza, e produzido através de utilização de tecnologias inovadoras com minimização de subprodutos, em que 

mesmo a existir, tenham subjacentes processos de valorização e reutilização noutras indústrias. A Agenda irá assim endereçar 

desafios nacionais relacionados com: i) resiliência e crescimento inteligente e sustentável, ii) necessidade de ganho de escala 

para competir a nível internacional, iii) coesão territorial nos locais de implementação da mina e refinaria, respectivamente 

Boticas e Sines; iv) capacitação dos recursos humanos; v) transformação digital e vi) transição verde.  
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: PETROGAL, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

Um dos principais desafios que Portugal e a União Europeia enfrentam para cumprir os objetivos de descarbonização 

contemplados no Pacto Ecológico Europeu é a transição energética no setor dos transportes, em particular na aviação, marinha 

e transporte rodoviário pesado de longa-distância, uma vez que não existe um roteiro tecnológico claro para a sua eletrificação.  

Neste contexto, o consórcio Moving2Neutrality mobilizou um conjunto de promotores que partilham a ambição de contribuir 

para a transição energética, promover o desenvolvimento sustentável e reforçar a resiliência do País, para explorar esta 

oportunidade.  

O consórcio vem propor a constituição da Agenda M2N sediado no Green Energy Park em Sines (com um polo na Figueira da 

Foz). O complexo industrial de Sines foi escolhido para a implementação destes projetos, porque a região tem um conjunto de 

infraestruturas e condições endógenas ímpares para se tornar um hub regional de produção de energia verde. O investimento 

em Sines promove também a resiliência da região em resposta à pandemia e à transição energética e consolida a coesão 

territorial. 

A Agenda desdobra-se em 6 projetos estruturantes – 1. Hidrogénio verde; 2. Etanol sintético; 3. Bioetanol avançado; 4. Alcohol-

to-Jet (ATJ); 5. Hidrodesoxigenação de resíduos (HDO); e 6. Postos de abastecimento de hidrogénio: 

- P1: Produção de hidrogénio verde – Utilização de energia solar e eólica para a produção de hidrogénio verde. Consiste na 

instalação de um eletrolisador de 100 MW que irá gerar 10 mil toneladas de H2 renovável, anualmente, estando o offtake 

garantido pelos demais projetos, numa lógica de complementaridade. 

- P2: Produção de etanol sintético – Fábrica de combustíveis sintéticos renováveis e reciclados para a produção de etanol 

sintético à escala comercial a partir da fração não reciclável dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU’s) e de Biomassa Florestal 

Residual (BFR), sustentável e certificada. O rendimento do processo é maximizado pela utilização de H2 verde produzido no P1. 

- P3: Produção de bioetanol avançado – Bio refinaria de segunda-geração para a produção bioetanol avançado à escala comercial 

produzido a partir de resíduos lenho-celulósicos: casca de eucalipto, detrito da indústria da pasta de papel, e biomassa florestal 

residual, certificada, obtida da gestão sustentável da floresta. 

- P4: Produção de Alcohol-to-Jet – Unidade industrial inovadora, apoiada na tecnologia desenvolvida pela LanzaJet, para a 

produção de jet e diesel sintético reciclado e avançado e e-kerosene a partir do etanol sintético, avançado e reciclado obtido 

nos P2 e P3. 

- P5: Unidade de HDO – Unidade industrial inovadora, desenvolvida através da reutilização de equipamento proveniente da 

recém descativada refinaria de Matosinhos, permitindo a redução do investimento do projeto e reduzindo a necessidade de 

materiais novos e a energia necessária para os reciclar. 

- P6: Postos de abastecimento de hidrogénio – Rede-piloto de postos de abastecimento de hidrogénio para distribuição para a 

mobilidade terrestre de parte da produção de hidrogénio verde. 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

722.277.879,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

710.795.516,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

11.482.363,00€ 



A Agenda proposta desenvolve novos produtos, cria empregos qualificados, tem forte ambição inovadora, objetivos claramente 

identificados no PRR, assim como está alinhada com o roteiro para zero emissões em 2050 (RNC2050).  

Promover a inovação é, assim, um dos principais objetivos a endereçar na Agenda Moving2Neutrality. Neste contexto, irão ser 

desenvolvidos projetos de capacitação científica e tecnológica, complementares aos projetos estruturantes e com a 

possibilidade de gerar sinergias. O consórcio inclui, por isso, centros de competência nacionais de referência, como o IST, LNEG, 

INEGI e INL permitindo a constituição de clusters nacionais de know-how de ponta nas áreas da produção de hidrogénio verde 

e dos biocombustíveis. Os projetos de I&I procuram incentivar a descarbonização dos processos industriais e o design de 

tecnologias e sistemas inovadores que contribuem positivamente para a evolução dos indicadores de sustentabilidade. Neste 

sentido, os projetos de capacitação científica e tecnológica têm um papel relevante na transição verde, valorização da 

biodiversidade e proteção do ambiente. Finalmente, esta tipologia de projetos poderá também suportar os objetivos de 

transição digital do PRR através da adoção de tecnologias digitais (e.g., sensorização de IoT, digital twin, entre outros).1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: PEUGEOT CITRÖEN AUTOMÓVEIS PORTUGAL, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O setor dos transportes encontra-se em transformação em função dos desafios em matérias de sustentabilidade e 

descarbonização. Com efeito, a preocupação relativamente ao impacto da atividade humana tem vindo a aumentar de forma 

significativa, registando-se uma alteração dos padrões de consumo e dos processos produtivos. 

Concretamente, a Comissão Europeia definiu uma estratégia que pretende acelerar a descarbonização da economia, com uma 

aposta clara na redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE). A título de exemplo, até 2030, a União Europeia pretende 

reduzir a emissão de GEE em 30% face a 1990. Para Portugal, o Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 define metas para um 

horizonte temporal até 2030, nomeadamente reduzir as emissões de GEE entre 45 e 55%. 

A indústria automóvel tem sido (e continuará a ser) chamada a dar um contributo para o alcance destas metas, uma vez que, de 

acordo com a Comissão Europeia (CE), os veículos ligeiros de passageiros e os veículos comerciais ligeiros (doravante LCV) 

representam, respetivamente, 12% e 2,5% do total de emissões de CO2 (o principal GEE) da União. 

Em resposta a esta problemática, os OEM da Indústria Automóvel têm vindo a desenvolver programas para a criação veículos 

com propulsão elétrica ou híbrida. O Grupo Stellantis é um desses OEM, com presença em múltiplas geografias e com tradição 

bem patente em inovação, pretendendo disponibilizar um portefólio de produtos que vá ao encontro das exigências de 

sustentabilidade e das expectativas dos consumidores. 

Entre as unidades produtivas pertencentes ao Grupo Stellantis, encontra-se o Centro de Produção de Mangualde (CPMG), 

especializado na fabricação de veículos do segmento LCV. Os objetivos definidos pela CE para este tipo de veículos passam por 

garantir que a frota vendida por cada OEM apresenta emissões máximas de 147g CO2/Km no período 2020-2024. A partir de 

2025 deve ser alcançada uma redução de 15% face a 2021 e a partir de 2030 deve ser alcançada uma redução de 31% face a 

2021. De acordo com as previsões do Grupo Stellantis, o cumprimento destas metas implicará que a partir de 2025 se observe, 

no segmento LCV, uma quota de comercialização de veículos eletrificados de pelo menos 70%. 

A presente Agenda Mobilizadora surge neste contexto, pretendendo endereçar os desafios que a transição de veículos térmicos 

para veículos eletrificados coloca às várias fases da cadeia de valor da indústria automóvel nacional. Para o efeito, a Agenda 

Mobilizadora está estruturada em dois eixos fundamentais, a saber: 

1. Green vehicle: realização de trabalhos de I&D e inovação empresarial direcionados para a criação de produtos e sistemas mais 

ecológicos para aplicação em veículos eletrificados, incluindo um veículo híbrido, elétrico a bateria e/ou elétrico a hidrogénio, a 

fabricar pelo CPMG a partir de 2025; 

2. Green factory: trabalhos de I&D e investimento em tecnologias de produção mais digitais e mais verdes, de modo a alcançar 

não só uma redução significativa das emissões de GEE associadas à utilização do automóvel, mas também uma redução 

significativa das emissões de GEE associadas às várias fases da cadeia de valor envolvidas na sua produção. 

Desta forma, o consórcio promotor da presente Agenda definiu para a mesma um conjunto de objetivos estratégicos (OE) 

associados à Agenda em questão, sendo estes: 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

145.255.349,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

145.255.349,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

  .   .   ,00€ 



OE1. Desenvolver um total de 25 produtos inovadores, relevantes no novo contexto da transição ecológica e digital vivida pela 

indústria automóvel, incluindo componentes para incorporação em automóveis e, bem assim, tecnologias produtivas para 

utilização nas fábricas de automóveis e seus componentes. Perspetiva-se que estes produtos possam representar, globalmente, 

um volume de negócios superior a Euro 800 milhões no pós-projeto; 

OE2. Alocar a atividades de I&D cerca de 33% do orçamento previsto, de forma a consubstanciar os desenvolvimentos 

supracitados, ao nível do produto e do processo. Por outro lado, pretende-se alocar o valor remanescente a investimento 

produtivo, de modo a garantir que os produtos inovadores são valorizados economicamente e chegam ao mercado 

internacional. A este nível, perspetiva-se alcançar uma intensidade exportadora de 95% no pós-projeto; 

OE3. Realizar investimentos que permitam incrementar a taxa de incorporação de energias renováveis nos processos produtivos 

das empresas participantes. A este nível, o objetivo passa por incrementar a taxa de incorporação de energias renováveis, nas 5 

maiores fábricas participantes, de 51% (média simples no pré-projeto) para cerca de 75% (média simples no pós-projeto); 

OE4. O produto aglutinador de todos os resultados da Agenda será um veículo eletrificado, a fabricar pela Stellantis Mangualde, 

que deste modo diversificará o seu portfólio e reduzirá o número de veículos térmicos disponibilizados ao mercado. Este 

objetivo, combinado com o OE3, permitirá uma redução anual de cerca de 95 mil toneladas de CO2 emitido.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: POLISPORT PLASTICOS S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O setor das Duas Rodas enquadra-se no conceito de mobilidade associada aos veículos de duas rodas e aos sistemas e 

infraestruturas adjacentes e apresenta um elevado potencial para contribuir para um setor dos transportes com menos impacto 

negativo ao nível das emissões atmosféricas e flexibilidade de deslocações, entre outros. Nos últimos anos, Portugal tem 

verificado um crescimento do setor, em termos de produção e comercialização de veículos de Duas Rodas, e do reconhecimento 

internacional do mesmo. Não obstante a procura ter aumentado com o impacto da crise pandémica nos consumidores, a 

indústria verificou dificuldades de resposta devido a interrupções de fornecimento que se evidenciaram no mercado asiático, e 

reconheceu a necessidade de aumentar de forma estruturada a sua autonomia tecnológica.  

Assim, a Agenda Mobilizadora para a inovação empresarial do setor das Duas Rodas pretende operacionalizar a intervenção em 

áreas prioritárias na cadeia de valor que permitirão transformar estruturalmente o perfil produtivo nacional e desenvolver um 

novo perfil de especialização do setor que permita alavancar o seu posicionamento competitivo, através do desenvolvimento e 

endogeneização de conhecimento avançado em torno de novos produtos, processos e serviços, aumentando e diferenciando a 

produtividade nacional e potenciando a difusão de conhecimento tecnológico assente na sustentabilidade e digitalização.  

Assim, é objetivo principal da presente Agenda consolidar e expandir a ligação entre o tecido empresarial e o sistema científico 

tecnológico regional e nacional com o intuito de aumentar a competitividade e resiliência do sector com base em investigação 

e desenvolvimento tecnológico, na inovação e na diversificação da estrutura produtiva de produtos e serviços deste sector, com 

o alcance de novos modelos de bicicletas e de motorizadas elétricas, novas componentes para veículos de duas rodas, processos 

de fabrico mais sustentáveis em termos de consumo energético, e maior eficiência da cadeia logística do sector através de 

introdução de tecnologias digitais e automação. 

De forma a garantir o maior impacto na implementação desta agenda, nomeadamente na colocação dos resultados no mercado, 

o consórcio promotor da AM2R envolve vários end-users de toda a cadeia de valor. Considerando que a Agenda prevê o 

desenvolvimento de projetos em diferentes fases da cadeia de valor - produção de materiais, fabrico de componentes, 

montagem de veículos, distribuição e comercialização – podem existir vários end-users na cadeia de valor, que se apresentam 

como desenvolvedores a jusante, assumindo uma complementaridade estratégica dentro do consórcio (e.g. A. J. Maias, 

Decathlon - RGVS IBÉRICA, Esmaltina, Famel, Ibérica, Miranda & Irmão, RODI, RTE, Triangles). 

Deste modo, a Estratégia da presente agenda mobilizadora compromete-se atingir os seguintes grandes objetivos através de 

cinco eixos estratégicos: 

1. Conceção e endogeneização de novo conhecimento e inovação: promover a cooperação entre o tecido empresarial e 

o sistema científico-tecnológico em torno de atividades intensivas em conhecimento concertadas para alavancar o estado da 

arte associado aos produtos (intermédios e final), processos e serviços do setor das Duas Rodas; 

2. Reindustrialição e valorização económica do setor: acrescentar valor ao desenvolvimento competitivo da economia 

através do apoio à produção tecnologicamente avançada por parte do tecido industrial e agilização de processos produtivos e 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

258.056.568,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

216.160.078,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

41.896.490,00€ 



de logística ao longo da cadeia de valor, para diminuição do tempo de resposta de fornecimentos, aumento de exportações de 

bens e serviços e diminuição da dependência face a mercados externos; 

3. Certificação e sustentabilidade: responder aos desafios ambientais e energéticos conexos com o atual paradigma de 

mobilidade tendo em vista a diminuição do impacto do setor nas emissões de CO2; 

4. Capacitação e qualificação do setor: dotar as entidades associadas ao setor das Duas Rodas de conhecimento 

especializado nos domínios da transição digital e ecológico e promover a capacitação de recursos humanos e criação de emprego 

qualificado no setor; 

5. Internacionalização, Promoção e divulgação do setor: divulgar e promover as iniciativas e os produtos, processos e 

serviços desenvolvidos no âmbito da AM2R.  

Para o alcance dos objetivos propostos, foi definido um plano de atividades em torno de vertentes e linhas de desenvolvimento 

interdependentes e estratégicas para o setor que se concretizam nos projetos de investimento descritos previstos. 

Estruturalmente, na vertente de Produtos, processos e serviços, incluem-se os projetos nas áreas das Bicicletas (nomeadamente 

Bicicletas – incluindo convencionais e elétricas, Cargo Bikes e Componentes), Motorizadas elétricas e Trotinetes, bem como na 

área dos processos de Logística e Digitalização, e ainda no que concerne à criação do Centro de Interface Tecnológico para o 

setor. Paralelamente, a Agenda conta com importantes inici1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: POLOPIQUE - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES,S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Indústria Têxtil e de Vestuário (ITV) nacional caracteriza-se pela forte aposta na inovação, no design, na qualidade e na criação 

de novos materiais, aspetos que têm contribuído para o seu crescente reconhecimento internacional. 

Assim, a ITV assume-se como uma das mais importantes indústrias para a economia portuguesa (representa, segundo dados do 

INE, 9% da produção da indústria transformadora e empregava, em 2019, mais de 136 mil pessoas), sendo essencialmente 

composta por empresas familiares, com um forte envolvimento e conhecimento do negócio que se localizam, maioritariamente, 

no Norte de Portugal (Porto, Braga, Guimarães e Famalicão) e na Covilhã. Neste âmbito, importa evidenciar a forte capacidade 

exportadora da ITV nacional, a qual atingia, em 2019, cerca de 70% da produção, representando 10% do total de exportações 

nacionais. 

Não obstante o crescimento sólido e sustentado registado no setor na última década (entre 2009 e 2019), o advento da 

pandemia da SARS CoV-2 alterou profundamente o quadro em que a ITV portuguesa atua, criando uma rutura que implicou a 

reconstituição de cadeias de valor e de cadeias de fornecimento. 

A pandemia tornou-se um acelerador da transformação do setor, recolocando a questão da reindustrialização, no sentido de 

reduzir a dependência de países terceiros e longínquos, especialmente em produtos estratégicos.  

As recentes tendências, em particular ao nível da sustentabilidade e da digitalização, têm, de igual modo, impulsionado 

mudanças estruturantes no setor, originando uma crescente procura por produtos fabricados a partir de matérias-primas de 

origem natural e/ou recicladas e pela utilização de processos produtivos mais automatizados, verdes e eficientes.  

Face ao contexto da ITV nacional, um conjunto de importantes players do setor aliaram-se a entidades não empresariais com 

experiência e conhecimento consolidado no setor com o objetivo de criar uma Agenda Mobilizadora para a Inovação Empresarial 

da Indústria Têxtil e do Vestuário de Portugal, no âmbito da qual se pretende acelerar a transformação estrutural da ITV nacional 

e, consequentemente, da economia portuguesa, denominando-a de “Projeto Lusitano”, mediante a dinamização de um conjunto 

de atividades estruturantes que visam o alcance dos seguintes objetivos estratégicos: 

• Reindustrialização do a ITV em Portugal, assente numa estratégia de sustentabilidade de negócio e ambiental, mediante 

a aposta na adoção de soluções tecnológicas de ponta e na criação de uma fiação capacitada para a produção de fibras naturais 

e recicladas; 

• Investigação e desenvolvimento (I&D) de novas soluções de Têxtil e Vestuário baseadas em fibras naturais e/ou 

recicladas; 

• I&D e implementação de novas soluções tecnológicas para produção de fio reciclado/natural; 

• I&D de soluções tecnológicas para a Fábrica do Futuro Têxtil, na senda da indústria 4.0; 

• I&D de soluções energéticas e de gestão de recursos para setor têxtil e do vestuário, dando resposta aos desafios 

ambientais e energéticos conexos com a exploração de novas fibras e materiais; 

• Criação de emprego altamente qualificado e capacitação do setor através da formação; 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

96.828.646,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

82.708.635,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

14.120.011,00€ 



• Promoção e internacionalização da ITV nacional. 

Importa referir que a presente Agenda tem como foco a internalização da produção de fibras naturais (linho, cânhamo e 

misturas) e recicladas (como o algodão) com o objetivo de reduzir a dependência nacional face à importação deste tipo de fibras, 

cuja fiação se encontra circunscrita a determinados mercados, como a China, que possui equipamentos produtivos altamente 

específicos e exclusivos para a produção destas fibras. 

Assim, para o alcance do objetivo referido foi constituído o presente consórcio que prevê a implementação de um plano 

concertado de atividades com vista à concretização de importantes inovações, sobretudo do ponto de vista do produto e do 

processo. Ao nível do produto, perspetiva-se que a produção nacional de fibras naturais e recicladas permita o alcance de 

produtos com superior valor acrescentado, incluindo tecidos com novas misturas de fibras, novos padrões, tecidos 100% 

naturais, entre outros. Por sua vez, ao nível do processo, prevê-se, através de uma forte aposta na I&D, o alcance de tecnologias 

e processos mais autónomos e digitais e, bem assim, das tecnologias necessárias à produção de fibras naturais e de fibras 

provenientes de materiais reciclados, as quais se encontram atualmente indisponíveis no mercado nacional e europeu. 

É evidente o contributo da agenda para as dimensões estruturantes do PRR na medida em que pretende (1) alavancar a 

recuperação e reindustrialização de uma das principais industrias nacionais, a qual foi severamente afetada pela pandemia da 

SARS CoV-2, capacitando-a para responder a eventuais crises futuras, (2) reduzir o impacto ambiental do setor têxtil através do 

desenvolvimento e adoção de soluções energéticas e de gestão de recursos, e (3) promover a modernização e digitalização da 

ITV nacional. 
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: PRIO BIO, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes: S 

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

Sendo o transporte de pessoas e mercadorias um dos maiores contribuidores para as emissões de GEE (25% do total de emissões 

Portugal e 30% na UE) e estando fortemente dependente da utilização de combustíveis fósseis como fonte de energia, o 

desenvolvimento de tecnologias que contribuam para a utilização de veículos ecologicamente sustentáveis assume-se como um 

vetor estratégico por parte dos fabricantes automóveis e de outros veículos de transporte (terrestre, marítimo e aéreo) numa 

lógica de mudança de paradigma no setor da mobilidade. 

O “M-ECO2: Cluster Industrial para uma Mobilidade mais Ecológica” (“M-ECO2”) visa contribuir para esse objetivo europeu da 

descarbonização de 30% das fontes de emissões de CO2 através de uma forte aposta na Bioenergia, promovendo uma migração 

de combustíveis fósseis para energias renováveis sustentáveis. O M-ECO2 pretende posicionar Portugal no panorama mundial 

da Bioenergia, mediante a aposta em combustíveis verdes (HVO verde, um substituto direto do diesel, produzido a partir de 

resíduos e hidrogénio verde), dando especial enfoque à mobilidade pesada.  

Atualmente verifica-se uma grande aposta na eletrificação dos transportes ligeiros, não havendo, no entanto no mercado 

soluções eficientes elétricas/verdes para o transporte pesado, de aviação e marítimo. Com a produção de Bioenergia avançada 

será dada resposta a esse desafio, mediante abertura de um novo caminho paralelo e complementar ao da eletrificação de 

ligeiros: o desenvolvimento de soluções alternativas e verdes para frotas tanto de ligeiros como pesados. 

Para o efeito, o consórcio pretende instalar um hub de energia verde no porto de Setúbal, com um conceito integrado altamente 

inovador e único a nível internacional, focado em combustíveis com elevada redução de GEEs (superior a 90%) capazes de 

descarbonizar frotas existentes em que a eletrificação tardará mais, como é o caso dos veículos pesados, bem como 

embarcações e aviões. Este tipo de combustíveis terá uma procura crescente em Portugal e no resto da Europa nas próximas 

décadas, pois permitirá uma forma eficiente de descarbonização das frotas diesel. 

A Prio Bio tem como objetivo conseguir alcançar 100% de combustíveis verdes a 15 anos neste novo terminal, que terá 

capacidade para 1.200M litros anuais. Porém, prevê-se que o mesmo seja alcançado de modo faseado, sendo a primeira fase 

dessa grande missão o âmbito da presente Agenda de Investimento, a qual prevê as seguintes linhas de atuação até 2025: 

1. Geração de energia renovável para eletrólise, baseada na produção de energia elétrica a partir de fonte solar através de 

unidades fotovoltaicas dedicadas e de uma unidade de produção de energia eólica em RESP. 

2. Produção de hidrogénio verde em larga escala, utilizando eletricidade verde e eletrólise de água residual reaproveitada. 

3. Armazenamento de hidrogénio, para o uso eficiente de energia renovável e resolvendo a questão do fluxo contínuo de 

produção de hidrogénio verde para a alimentação da unidade de produção de HVO  

4. Unidade de pré-tratamento de resíduos para biocombustíveis avançados 

5. Uso industrial do hidrogénio verde para produzir HVO, Bio Jet e Bio GPL 

6. Terminal de armazenagem e logística especificamente concebido para combustíveis mais ecológicos. 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

563.999.766,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

561.141.653,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 2.858.113,00€ 



Pretende-se combinar o uso de hidrogénio verde e economia circular para a produção de HVO 100% renovável e praticamente 

neutro em carbono. A produção de hidrogénio verde a partir da eletrólise de águas residuais nas proximidades da localização de 

uso (fábrica de HVO) aumentará a eficiência no processo, eliminando o custo logístico e emissões de CO2 associadas ao 

transporte desta matéria-prima. Atualmente a maior parte do HVO produzido no Mundo é feito a partir de óleo de palma, com 

as consequências nefastas para o ambiente que tal acarreta. Importa referir que o Consórcio não recorrerá ao óleo de palma 

para a sua produção.  

Os principais objetivos quantificáveis do Projeto: 

• Um investimento de cerca de 560M Euros até 2025; 

• 200M litros de combustíveis verdes, 25% da mobilidade pesada nacional descarbonizada; 

• 200M kgs de resíduos revalorizados, parte significativa dos quais produzidos em Portugal e sem alternativa de 

valorização; 

• Cluster gerador de adjacências e sinergias potenciais inúmeras - abre caminho para muitos outros projetos industriais 

high tech; 

• 100 postos de trabalho diretos, grande efeito multiplicador nos indiretos  

• Mais de 130M Euros anuais de VAB nacional potencial. 

Posteriormente e depois de consolidados e alcançados os objetivos da presente Agenda, o M-ECO2 debruçar-se-á sobre novos 

combustíveis verdes, avançando para tecnologias ao nível do processo de pirólise de resíduos sólidos urbanos e de produção de 

Synfuels  e E-fuels, permitindo assim contribuir para o alcance de uma escala que permita 100% de combustíveis verdes neste 

novo terminal, que tem capacidade para descarbonizar grande parte do transporte rodoviário da zona da AML.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: PROLÓGICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O Pacto de Inovação HfPT está desenhado para fornecer uma resposta integrada aos desafios do setor da Saúde e aproveitando 

as oportunidades emergentes em torno da transição digital e verde e da resiliência económica. Em termos gerais, o Pacto 

ambiciona posicionar Portugal como um hub de referência na conceção e desenvolvimento de produtos e serviços de Saúde que 

se destacam pelo grau de inovação e de incorporação de tecnologia. 

Para atingir os objetivos a que se propõe, o Pacto de Inovação HfPT possui uma estrutura organizada em quatro eixos ou macro-

projetos verticais e dois eixos horizontais, com atividades de cariz transversal a todo o Pacto. O investimento total fixa-se em 

136M€ e decorrerá entre 01 de outubro de 2021 e 31 de dezembro 2025.. Os quatro macro-projetos verticais são: 

• (A) SmartHealth Solutions, desenhado para alavancar o segmento de SmartHealth e Medtech, fomentando a geração 

de novos produtos e serviços e a criação de massa crítica que permita a criação de um ecossistema competitivo nesta área e a 

assunção de Portugal como um Living Lab para teste e validação de soluções tecnológicas de Saúde; 

• (B) Health Portugal Data Lake, destinado a criar um repositório focado em dados de saúde nacionais, com objetivo de 

contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde, para a previsão epidemiológica, para o desenvolvimento de produtos e 

serviços inovadores, bem como de novos modelos de financiamento e pagamento em Saúde; 

• (C) Clinical Studies, para fomentar o crescimento do segmento dos ensaios clínicos na cadeia de valor da Saúde em 

Portugal, tornando-o competitivo a nível internacional, nomeadamente através da capacitação dos centros de investigação 

clínica e pré-clínica e da criação de estruturas de gestão e de suporte, orientadas ao negócio e com visão internacional;  

• e (D) Value4Health Solutions, com o qual se pretende criar um ecossistema de recolha de dados clínicos, dados 

reportados pelo doente assim como custos associados à prestação de cuidados, capacitando os sistemas de saúde para a 

implementação de modelos baseados em valor. 

Nos eixos horizontais incluem-se o (E) Health Business Portugal e o (F) Health Portugal Promotion. O (E) Health Business Portugal  

pretende promover o desenvolvimento de negócio em Saúde, pela capacitação científica e tecnológica, de negócio e de 

internacionalização, abrangendo a criação de condições (materiais e imateriais) que estimulem o desenvolvimento de um 

ecossistema robusto, competitivo e dinâmico e a criação de produtos e serviços de valor acrescentado. O (F) Health Portugal 

Promotion envolve ações de promoção da oferta integrada desses produtos e serviços de Saúde em Portugal, fortemente 

alicerçado na marca Health Portugal.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

135.780.713,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

85.360.108,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

50.420.605,00€ 



 

 

Líder do Consórcio: REN PRO , S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda High Power Mobility vem disponibilizar a primeira solução de fornecimento de energia elétrica à Mobilidade 

Sustentável através da Rede de Muito Alta Tensão (MAT), para satisfazer as necessidades de elevada potência que decorrem da 

massificação da adoção de veículos elétricos e da crescente utilização de soluções de carregamento rápido e ultrarrápido.  

Mobiliza 6 entidades ao longo da cadeia de valor da energia e dos transportes, desde a ligação à rede de Muito Alta Tensão, até 

ao utilizador final, contribuindo para a descarbonização da Mobilidade mediante o desenvolvimento industrial e aplicação real 

de uma solução tecnológica inovadora, patenteada e escalável a outras geografias. 

Em termos de âmbito, a Agenda compreende 5 componentes: 

(I) Otimização industrial da solução tecnológica patenteada pela REN – Desenvolvimentos adicionais para a preparação da 

industrialização da solução REN, nomeadamente a sua otimização técnica e económica; 

(II) Estudos de Aplicação e Divulgação – Realização de estudos de índole técnica e económica para conferir a envolvente 

em que as atividades de aplicação futura poderão ser desenvolvidas; 

(III) Realização dos primeiros 8 projetos de aplicação real – Desenvolvimento das primeiras estações de carregamento 

ligadas à Rede de MAT, de diversas naturezas: 

a. 3 estações rodoviárias, 2 para o abastecimento elétrico público de veículos ligeiros e 1 privada para veículos coletivos; 

b. 4 estações de carregamento privadas, para permitirem a eletrificação da frota de operadores logísticos relativa a 

carrinhas de longo curso; 

c. 1 estação para aplicações associadas ao transporte fluvial; 

(IV) Desenvolvimento de uma nova solução móvel – Adaptação da solução a casos de utilização de caráter temporário, 

nomeadamente para carregamento de veículos florestais e auxílio em situações de emergência; 

(V) Divulgação de resultados e promoção - Divulgação e promoção dos produtos e serviços resultantes da concretização 

dos objetivos de cada fase do projeto. 

Adicionalmente à REN, líder da Agenda, esta conta com 4 copromotores e 1 parceiro tecnológico: 

(I) Galp – Intermediário entre a ligação à rede de MAT e o consumidor final. Responsável pela instalação e adaptação dos 

carregadores elétricos e pelo desenvolvimento de uma plataforma de gestão energética e de Mobilidade; 

(II) SantoseVale – Utilizador final da tecnologia, responsável por comprovar a viabilidade da solução REN e pela eletrificação 

parcial da sua frota em 3 dos seus centros logísticos; 

(III) Rangel – Utilizador final da tecnologia, à semelhança da SantoseVale, realizará um projeto de aplicação real num dos 

seus centros logísticos; 

(IV) INESC TEC – Investigador tecnológico, responsável pela realização de estudos de modelo de negócio e pelo 

acompanhamento dos projetos de aplicação real; 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

22.891.897,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

22.441.897,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

  .450.000,00€ 



(V) Siemens (parceiro): fornecedor e investigador tecnológico, responsável pela otimização industrial da solução fixa e 

colaboração no desenvolvimento da solução móvel. 

A Agenda tem os seguintes objetivos, fortemente alinhados com os pilares estratégicos do Plano de Recuperação e Resiliência: 

(I) Acelerar a Transição Ecológica da Mobilidade – A eletrificação da Mobilidade constitui uma importante iniciativa de 

transição ecológica em Portugal, dado que o país beneficia de um mix energético de elevada componente renovável. Esta Agenda 

permite acelerar a transição, ao ser um facilitador do processo de eletrificação das soluções de mobilidade atuais, o que 

combinado com o reforço das infraestruturas de carregamento e o aumento da rapidez de abastecimento fomenta a aceleração 

do processo de adoção de veículos elétricos no país; 

(II) Promover o Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo – A solução de abastecimento em MAT diferencia-se da 

solução convencional (ligação através da rede de Distribuição) ao conferir uma nova utilização à rede de transporte de energia 

elétrica existente. Deste modo, dispensa a necessidade de reforços ao nível da rede de Distribuição, promovendo assim um 

crescimento económico inteligente e sustentável. A agenda tem ainda um impacto positivo na criação de emprego por duas 

vias: (i) diretamente a montante, por necessidade de reforço das equipas de gestão/engenharia, e a jusante, por necessidade de 

reforço dos motoristas e técnicos de oficina especializados para a introdução de frota elétrica, (ii) indiretamente, nas empresas 

de serviços, pela necessidade de técnicos especializados para a instalação e manutenção dos novos equipamentos; 

(III) Contribuir para a Valorização Económica e Resiliência Nacionais – A Agenda contribui para a valorização económica, ao 

promover uma solução inovadora, nacional e patenteada, que pode ser exportada para outras geografias, potenciando a imagem 

externa do país como inovador tecnológico. Contribui ainda para a redução da dependência externa de Portugal em matéria 

energética, , na medida em que reduz as importações de combustíveis fósseis.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: REN, GÁS, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes: S 

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda Verde H2 Green Valley mobiliza de forma coordenada, escalável e inovadora um conjunto de projetos na cadeia de 

valor do hidrogénio, com foco nas redes de transmissão e distribuição, para a criação do primeiro H2 Valley em Portugal, na 

região de Sines. Produtores e consumidores ficarão diretamente ligados, permitindo o desenvolvimento de uma nova oferta de 

serviços inovadores e o desenvolvimento da economia do hidrogénio verde. 

Esta Agenda inclui 3 Projetos Específicos: 

   (I) H2GBackbone, promovido pela REN Gás, S.A. – Consiste na criação de uma rede backbone de infraestruturas para interligar 

e servir produtores/consumidores de H2, permitindo a partilha de serviços e acesso ao mercado de todos os agentes; 

   (II) H2GBlend, promovido pela REN Gasodutos, S.A. – Consiste no desenvolvimento de um sistema de injeção e mistura 

eficiente e segura de gás natural e hidrogénio que possibilitará a evolução do consumo para hidrogénio verde; 

   (III) H2GVillage, promovido pela Galp Gás Natural Distribuição, S.A – Consiste na adaptação da rede pública de distribuição de 

gás à introdução de hidrogénio verde, suportada pelo Grupo Bosch na adaptação dos equipamentos dos consumidores finais. 

Em paralelo a estes Projetos Específicos, o H2 Green Valley inclui 3 Atividades Transversais promovidas pela Associação Hylab – 

Green Hydrogen Collaborative Laboratory: 

   (I) Atividades de I&D – Atividades de investigação para o desenvolvimento técnico-económico de soluções inovadoras, de 

suporte aos Projetos Específicos, que garantirão o desenvolvimento de uma verdadeira economia do hidrogénio verde na região 

de Sines;  

   (II) Formação e capacitação – Atividades de formação de mão-de-obra qualificada, assegurando o conhecimento necessário 

para a transição para o hidrogénio verde, alavancado os centros de excelência reunidos no HyLab;  

   (III) Atividades de divulgação – Comunicação e divulgação dos resultados, tecnologias, processos e serviços como contributo 

para a competitividade nacional da fileira do H2, a realizar pelo HyLAB em estreita articulação com os planos de comunicação 

individuais de cada iniciativa. 

Esta Agenda conta também com o apoio e interesse de integração de quatro projetos-cliente, dado que assegurará o seu acesso 

ao mercado e aos canais de exportação: 

   (I) GreenH2AtLântico – Produtor e projeto europeu de referência no desenvolvimento de eletrolisadores à escala (100 MW), 

que se ligará ao H2GBackbone para colocação do hidrogénio no mercado e na Rede Pública de Gás, com capacidade de produção 

de 10 mil ton/ano de H2; 

   (II) Fusion-Fuel – Produtor e projeto IPCEI de produção de H2 com tecnologia de patente nacional que aposta no 

desenvolvimento e otimização da tecnologia e sua escalabilidade a custos eficientes, com potencial de exportação para garantir 

o seu acesso ao mercado e à RPG (Rede Pública de Gás) com capacidade de produção de 9,1kTonH2/ano nas primeiras duas 

fases do projeto, pretendendo atingir as 61kTonH2/ano na totalidade do projeto IPCEI; 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

51.934.540,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

48.417.040,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 3.517.500,00€ 



   (III) Refinaria Galp – Projeto de produção e consumo de hidrogénio que se ligará ao H2Backbone enquanto produtor e off-

taker, e que até 2025 consumirá cerca de 3 mil ton de H2; 

   (IV) H2Sines – Projeto integrador IPCEI que inclui os diversos aspetos da cadeia de valor do hidrogénio, designadamente 

produção, amoníaco verde e liquefação, que partilharão o acesso ao H2GBackbone, incluindo a possibilidade de injeção na RPG.  

  

A Agenda desenvolve-se num contexto ambicioso, tendo em conta o objetivo europeu de descarbonização da economia até 

2050 e que, no âmbito nacional, se traduz nas metas estabelecidas na Estratégia Nacional para o Hidrogénio. Até 2030, Portugal 

compromete-se a atingir 10% a 15% de injeção de hidrogénio verde nas redes de gás natural, 2% a 5% de hidrogénio no consumo 

de energia na indústria, e 1,5% a 2% de hidrogénio no consumo final de energia. 

Em linha com estas metas, esta Agenda tem três objetivos estratégicos: 

   (I) Aumento do perfil de especialização do consórcio no setor do hidrogénio, nomeadamente através da investigação, 

desenvolvimento e implementação de serviços de rede agregados e de otimização de uso da capacidade das infraestruturas; 

   (II) Melhoria da competitividade do hidrogénio verde como solução para a descarbonização, através do desenvolvimento de 

uma infraestrutura de integrada que permite economias de escala e consequente redução do custo de colocação no mercado, 

e assim contribuir para a redução das emissões de CO2; 

   (III) Redução da dependência energética externa e aumento das exportações enquanto enabler da produção de hidrogénio, 

em substituição de gás natural importado, e futura exportação via marítima de amoníaco verde e hidrogénio verde liquefeito. 

Em suma, a Agenda Verde H2 Green Valley pretende ser o primeiro projeto de hidrogénio verde em larga escala em Portugal, 

permitindo a integração de toda a cadeia de valor.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: S.P. TELEVISÃO, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda ICCAV_PT procura estabelecer-se como uma Plataforma Portuguesa para as ICCAV e atuar em torno das atividades de 

produção, criação e distribuição audiovisual, cinematográfica e multimédia com vista a aumentar o potencial e dimensão das 

mesmas a nível global no desenvolvimento de soluções para os desafios e oportunidades do mundo contemporâneo e estimular 

um amplo papel de promoção de mentalidades inovadoras e imaginativas, bem como de geração de valor económico e inovação. 

A Agenda apresenta como principais objetivos: (1) acelerar o desenvolvimento económico e incrementar a riqueza cultural do 

país, impulsionando dinâmicas de criação que potenciem a crescente internacionalização, seja das estruturas criativas seja dos 

resultados das suas atividades, como forma de afirmação efetiva da diversidade e pluralidade de discursos e visões que o 

audiovisual e o cinema português encerram e (2) Capacitar o país para a produção e distribuição de conteúdos próprios, 

promovendo sinergias e colaborações entre diferentes atores ao longo da cadeia de valor da produção e criação audiovisual e 

cinematográfica, visando mitigar os processos hegemónicos internacionais atualmente vigentes. 

A emergência da Agenda consubstancia-se com a ambição de endereçar vários desafios tecnológicos, artísticos e sociais 

dominantes na atualidade, nomeadamente: 

- Necessidade de adequar, do ponto de vista narrativo, dramático e estético, conteúdos audiovisuais e cinematográficos a novos 

ambientes de distribuição e modelos de experiência que estão a emergir, por exemplo, com o 5G;  

- Oportunidades resultantes de novas áreas de negócio onde conteúdo e tecnologia se cruzam (e.g. cinema volumétrico, AR/XR), 

com múltiplas aplicações no turismo, saúde, educação, herança cultural e indústria; 

- Desconexão entre diferentes ecossistemas da sociedade, empresas e educação; 

- Insuficiência de soluções tecnológicas que assegurem a privacidade e promovam a proteção e gestão eficaz da propriedade 

intelectual e dos bens criativos e culturais; 

- Desigualdade na distribuição da criatividade e inovação entre países em toda a Europa;  

- Desafios do desenvolvimento da interação homem-máquina (e.g. experimentação com conteúdos imersivos, co-produção com 

os utilizadores), intimamente relacionado com a inovação nas áreas da realidade virtual e da inteligência artificial, que as ICAV 

têm de conseguir capturar e capitalizar. 

A Agenda está estruturada em três “macro projetos” nucleares: 

(A) InovNSP_PT: INOVAR - Novos Produtos e Serviços – que visa suportar a inovação através da capacitação da indústria 

audiovisual e cinematográfica portuguesa, promovendo a geração de novos serviços e produtos em paralelo com novos modelos 

de negócio; 

(B) AtractUNIV_PT: ATRAIR – Universidade Europeia – pretende reforçar o papel das universidades como atores centrais nos 

ecossistemas de inovação, fortalecendo a cooperação entre academia e empresas; 

(C) CapDBI_PT: CAPACITAR – Criatividade, Direitos e Internacionalização – que estará orientado para a criação de mecanismos 

que facilitem a exploração e distribuição de conteúdos nacionais inovadores e a transação de propriedade intelectual.  

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

66.980.282,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

48.618.053,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

18.362.229,00€ 



A Agenda ICCAV_PT contribuirá igualmente para atenuar a atual insegurança económica, nomeadamente como resultado da 

pandemia do Covid-19 e inerente necessidade de combater a precariedade e a incapacidade de reter os melhores talentos. 

Serão ainda visíveis ações para amenizar a distribuição desigual do desempenho da inovação e da inclusão económica em toda 

a Europa, e particularmente em Portugal. Ciente da relevância de tecnologias de gestão de IP e transação, como é o caso do 

blockchain, ou a importância da IA na gestão da relação com audiências e processos de produção, a agenda integra a dimensão 

da transformação digital com papel ativo no processo de reindustrialização. O acompanhamento das questões ecológicas será 

uma constante e uma linha orientadora para o desenvolvimento dos conteúdos audiovisuais e cinematográficos que serão, nesta 

perspetiva, desenvolvidos de forma sustentável. A aposta na capacitação internacional das ICC fornecerá o apoio direto a todas 

as fases da cadeia de valor envolvidas no Agenda, mas também extravasar as competências adquiridas neste projeto para todo 

o setor das ICCAV, que se quer mais internacionalizado, através do papel das várias entidades relevantes na indústria nacional e 

internacional que integram o “consórcio completo”. 

A Agenda ICCAV_PT preconizará um papel preponderante na revitalização das ICCAV ao posicionar o mercado português criativo 

e audiovisual no cenário rentável internacional e tornar o ensino superior nacional numa referência central na área do ensino e 

formação no domínio das ICC. As metas estabelecidas são ambiciosas mas necessárias para criar as fundações necessárias de 

um setor central nas sociedades modernas.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: SENSEIDATA, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A presente Agenda visa o desenvolvimento, demonstração e industrialização de tecnologias de suporte a uma nova geração de 

retalho, com a adoção de soluções de desmaterialização de processos aplicadas ao setor que permitam conferir uma experiência 

seamless e de ultra comodidade aos seus utilizadores, com relevante eficiência económica e ambiental e um potencial de 

internacionalização assinalável. 

Estas soluções, com impacto e relevância económicos significativos poderão revolucionar o setor do retalho, e ter um efeito 

difusor e multiplicador para outros setores e segmentos, nomeadamente do turismo, cultura, restauração, ginásios, escritórios, 

mobilidade, entre outros. 

As evoluções tecnológicas no domínio das TIC, tanto a nível de sensores IoT (Internet-of-Things), como a nível de soluções 

capazes de ingerir e processar enormes quantidades de dados (Big Data) para a obtenção de informação útil com recurso a 

algoritmos inteligentes (Data Science), abriram um leque de novas possibilidades para o setor do retalho, cuja presente agenda 

pretende explorar por forma a contribuir ativamente para o maior salto tecnológico da história do setor. 

Neste sentido, a Agenda visa aliar a criação de uma rede de retalho de híper comodidade e proximidade, à desmaterialização 

dos processos de Check-out do retalho por via do desenvolvimento e demonstração de (i) lojas totalmente autónomas de 

diferentes dimensões (Conceito 1: “loja autónoma”), e de formatos de retalho plug&play, i.e., (ii) pequenas lojas autónomas 

especializadas na oferta de uma tipologia de produtos ou destinadas a servir uma comunidade local (Conceito 2: “pod”), e (iii) 

soluções de retalho equiparáveis a vending machines do futuro, totalmente seamless, que proporcionarão ao consumidor a 

mesma experiência que retirar um produto do frigorífico em casa (Conceito 3: “cabinet”). 

Para operacionalizar os formatos de retalho, será necessário criar um ecossistema holístico de soluções de retalho, a funcionar 

como único ponto de interação dos consumidores com diversos serviços, para assim conferir experiências únicas para o cliente 

e gerar um elevado fluxo de dados, passíveis de ser capitalizados para adequar a alocação de produtos aos diferentes conceitos, 

e assim assegurar a redução do desperdício gerado no retalho (Portugal desperdiça 1 milhão de tons de alimentos / ano), o qual 

representa um custo ambiental elevado e um tema central na eficiência do uso de recursos. 

Objetiva-se ainda industrializar toda a tecnologia subjacente aos diferentes conceitos, de modo a tornar o país um hub de 

tecnologia para o setor do retalho do futuro, direcionar o perfil de especialização do tecido empresarial para um setor de 

mercado de dimensão global, e endereçar problemáticas do setor do retalho (e.g. a reposição de stocks), através de soluções 

tecnológicas (e.g. robótica colaborativa), tendo em vista estabilizar uma visão holística para o setor do retalho do futuro. 

Em face do exposto sistematizam-se infra os principais Objetivos Estratégicos (OE) subjacentes à Agenda: 

- OE 1: Desenvolver, demonstrar e industrializar novos conceitos de retalho, nomeadamente (i) loja autónoma, (ii) pod e (iii) 

cabinet 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

40.663.748,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

32.655.314,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 8.008.434,00€ 



- OE 2: Desenvolvimento e demonstração de modelos de ingestão e tratamento de dados, alimentados a sistemas suportados 

em modelos de Inteligência Artificial, que permitam gerar insights dos consumidores, tornando possível, por exemplo, adequar 

a gama de produtos a disponibilizar, otimizar planogramas, ou determinar a localização ótima de uma loja 

- OE3: Industrialização da capacidade de produção da tecnologia necessária aos novos conceitos de retalho (câmaras, sensores, 

frigoríficos inteligentes, balanças, etc.), assegurando a exclusiva utilização de tecnologia nacional, e assim, um potencial 

económico relevante em matéria de exportações e diminuição de importações 

- OE4: Demonstração dos novos conceitos de retalho em diferentes contextos e com diferentes end-users, criando uma panóplia 

de case studies relevante, que permita, por um lado, aprimorar a tecnologia e, por outro, criar o awareness (inter)nacional para 

a sua aplicabilidade 

- OE5: Criar emprego qualificado em áreas de alta tecnologia e deslocação de colaboradores para tarefas de elevado valor 

acrescentado, por via da formação de trabalhadores 

- OE6: Geração de um impacto ambiental positivo, nomeadamente pela (i) diminuição do desperdício alimentar, (ii) 

implementação de conceitos de retalho de proximidade, que contribuirão para a redução da distância e do número de 

deslocações, (iii) eficiência energética das lojas autónomas, (iv) disponibilização de postos de carregamento elétricos integrados 

com a oferta de retalho, e (v) otimização da rede logística de reposição de artigos nas lojas autónomas, pods e cabinets. 

Em suma, pretende-se o desenvolvimento de um conjunto alargado de soluções e conceitos de Smart Retail, com uma forte 

vertente tecnológica (made in Portugal) e de sustentabilidade, focados nos consumidores.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: SERMEC II - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

Esta proposta de trabalho, apresentada no quadro de uma das componentes determinantes do PRR português, procura ser parte 

da abordagem a um dos desafios que aquele visa enfrentar, a saber um desafio relacionado com o reforço da competitividade 

nacional através de um contributo para a diversificação e complexificação da estrutura produtiva e do perfil de especialização 

da economia portuguesa. Nesta medida, sobressaem como elementos centrais: 

(i) o do enfrentamento do nível relativamente modesto de investigação e inovação empresarial existente em Portugal através 

de processos de estreita ligação entre a comunidade empresarial e a comunidade científica e tecnológica e do fomento do 

respetivo potencial em presença; 

(ii) o do combate ao tradicional fechamento das empresas por via de esforços de promoção efetiva e concreta da cooperação 

entre elas e com outras entidades no terreno; 

(iii) o da resposta a uma necessidade estratégica do País em matéria da desejada mudança do seu paradigma de mobilidade; 

tudo sem deixar de considerar como outros aspetos essenciais a integrar os da subcapitalização crónica do sector empresarial e 

os da transição energética e ambiental (descarbonização) que está no centro da agenda europeia e nacional.  

A proposta deve ser encarada como uma manifestação de interesse por parte de um conjunto de entidades, sendo a mesma 

consubstanciada numa focagem que privilegia a lógica de “concurso de ideias” em relação a uma alternativa mais burocrático-

formal, necessariamente atendível em fase posterior, a haver, do processo. Nem de outro modo poderia ser, foi o que admitimos 

dado o tempo disponibilizado para a elaboração da proposta e dada a época estival do ano em que tal elaboração teve de 

ocorrer; e dadas ainda as exigências de diálogo, negociação e coordenação implicitamente requeridas às várias entidades 

participantes, ademais no contexto de uma medida de política assumidamente pretendida como saindo do costumeiro e do 

business as usual para favorecer incursões inovadoras e capacitadoras num sentido efetivamente transformador da realidade 

económica.  

Queremos ainda sublinhar quanto esta proposta contém de potencial em termos de um entendimento judicioso e pertinente 

da inovação que está de facto ao alcance da indústria portuguesa e do ecossistema em que a mesma opera — não inova quem 

o pretende nem inova quem o proclama, antes inova quem logra fazer diferente no terreno, designadamente em dimensões de 

produtos ou processos mais ou menos sofisticados até aí ausentes —, bem assim como em termos de mecanismos de inovação 

institucional que poderão constituir-se em alavancas poderosas para a ultrapassagem de debilidades endémicas que nos limitam 

e condenam. 

A proposta aqui apresentada tem como grande objetivo de fundo o de contribuir para a diversificação e complexificação da 

estrutura produtiva e do perfil de especialização da economia portuguesa (quer na sua área industrial core, que corresponde ao 

setor metalomecânico, quer em outras áreas industriais associadas a empresas que serão necessariamente chamadas a 

desempenhar funções complementares importantes para uma boa concretização do projeto). Mas não deixa por isso de estar 

também ao serviço de um interesse que se conjuga e está relacionado com a redinamização da ferrovia em Portugal e com o 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

69.990.000,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

56.320.000,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

13.670.000,00€ 



recurso às competências historicamente instaladas mas largamente desaproveitadas no contexto da empresa pública que é 

central nessa área, a CP; respondendo ainda, mesmo que apenas parcialmente, a problemas específicos por esta sentidos, 

especialmente por razões de escassez de meios financeiros, em sede de aumento e modificação da sua oferta para resposta a 

uma procura crescente e a exigentes desafios e compromissos que vão estando na ordem do dia. Ou seja: desenvolver esforços 

para recuperar o tempo perdido, num País que acumulou atrasos de décadas ao agir em contraciclo face às tendências que se 

desenhavam, sendo sabido que Roma e Pavia não se fizeram num dia e que a única forma de trabalho possível é a que se exprime 

na velha máxima que ensina que “o caminho faz-se caminhando”.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: SIMOLDES-PLASTICOS, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O OceanBattery é um projeto que abraça todo o ciclo de inovação tendo em vista o desenvolvimento e industrialização de 

tecnologias disruptivas para a obtenção de células e pilhas para posterior integração em baterias sustentáveis, de baixa pegada 

ecológica sobretudo quando comparadas com o que existe atualmente no mercado ou está a ser desenvolvido, baseadas em 

minerais abundantes e de alto desempenho (tendo em conta critérios como preço, segurança, autonomia, rapidez de 

carregamento, etc.), para aplicações móveis e aplicações estacionárias, bem como para a recuperação de matérias-primas de 

baterias disponíveis no mercado e que se encontrem em fim de vida. A sua estrutura engloba, por isso, projetos que vão do TRL 

2/3 ao TRL 8/9. 

Neste contexto, o OceanBattery  está delineado para impulsionar a competitividade de Portugal na área da produção e 

armazenamento de energia para aplicações móveis e estacionárias e para contribuir para o cumprimento das metas definidas 

no Acordo de Paris e, posteriormente, no Pacto Ecológico Europeu, no Roteiro Nacional do Clima 2050 e no Plano Nacional de 

Energia e Clima 2021-2030, nomeadamente no que toca a neutralidade carbónica até 2050 e a redução das emissões de gases 

com efeito de estufa em 55% até 2030. 

Os seus principais objetivos estratégicos são, neste enquadramento: 

- Promover, a partir da formulação de novos conceitos tecnológicos e subsequentes desenvolvimentos, a chegada ao mercado 

de produtos altamente inovadores, de elevado valor acrescentado e exportáveis à escala global, nas áreas da Energia e 

Automóvel; 

- Capacitar o desenvolvimento e a produção de pilhas e/ou células para baterias para aplicações móveis e aplicações 

estacionárias com alto desempenho (e.g. segurança, autonomia, rapidez de carregamento) e economicamente viáveis; 

- Capacitar o desenvolvimento e a produção de pilhas e/ou células para baterias para aplicações móveis e para aplicações 

estacionárias que permitam reduzir a pegada ecológica; 

- Maximizar o recurso a minerais abundantes endogenamente (e.g. sódio e manganês) e reduzir a dependência face a minerais 

que são considerados críticos, os quais exibem uma procura que antecipa a iminência do esgotamento da oferta e que estão 

geograficamente concentrados em regiões que não Portugal (como é o caso, por exemplo, do lítio, presente na Lista de Matérias 

Primas Críticas de 2020, da Comissão Europeia, instituição segundo a qual uma oferta segura e sustentável de matérias-primas 

é um pré-requisito para uma economia resiliente); 

- Potenciar a economia circular e a sustentabilidade ambiental por via da otimização do uso de matérias-primas de baterias 

disponíveis no mercado e que se encontrem em fim de vida; 

- Potenciar uma resposta eficaz aos desafios colocados à indústria automóvel mundial e ao posicionamento da Europa e de 

Portugal na cadeia de valor global desta indústria (sobretudo atentando à dimensão energética e ambiental, alicerçada num 

quadro normativo e regulamentar muito estreito, e também às novas perceções decorrentes de um novo conceito do 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

26.177.081,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

19.589.000,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

 6.588.081,00€ 



automóvel) por via da aposta na geração de novo conhecimento e transferência de tecnologia capazes de gerar novas fontes de 

competitividade; 

- Reforçar as competências ao nível do consórcio para internalizar o desenvolvimento e a industrialização das células e pilhas 

mencionadas acima e, assim, potenciar uma política ativa e sistemática de I+D+i na área da produção e armazenamento de 

energia, otimizando as sinergias entre os consorciados e reduzir a dependência do consórcio face a entidades externas; 

- Potenciar estratégica e sistematicamente o reforço de competências e o avanço tecnológico nestes domínios via, 

designadamente, a criação de um Centro de Desenvolvimento Tecnológico, dedicado à prestação de serviços avançados de 

apoio técnico a entidades terceiras, à realização de testes incidentes sobre a performance das soluções desenvolvidas no âmbito 

dos projetos de demonstração, à prossecução, após a conclusão do programa OceanBattery, dos esforços de desenvolvimento 

tecnológico e ao eventual licenciamento de tecnologia desenvolvida; 

- Gerar um negócio escalável, que conjugue a venda de pequenas séries de células e/ou pilhas para baterias sustentáveis, 

baseadas em minerais abundantes, de alto desempenho, a venda de matérias-primas recicláveis e/ou reutilizáveis e a prestação 

de serviços técnicos avançados conjugada com o licenciamento das tecnologias desenvolvidas. 
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: SOLANCIS - SOCIEDADE EXPLORADORA DE PEDREIRAS S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda Mobilizadora “Sustainable Stone by Portugal - Valorização da Pedra Natural para um futuro digital, sustentável e 

qualificado” (doravante designada por “Sustainable Stone by Portugal” ou “Agenda”) tem como principal objetivo potenciar o 

relevante trabalho mobilizador e agregador que tem sido realizado no contexto do Setor da Pedra Natural, para a criação de 

uma nova geração de produtos e processos produtivos, fortemente disruptivos e inovadores, que fortaleçam a capacidade do 

setor para crescer com pendor internacional, contribuindo, desta forma, para o crescimento e consolidação do setor enquanto 

estratégico para o desenvolvimento sustentável da economia portuguesa. 

Os novos produtos e processos resultantes da Sustainable Stone by Portugal pretendem ainda assegurar um impacto económico 

e social muito relevante a nível nacional, através da criação de 281 postos de trabalho diretos, entre os quais 112 colaboradores 

altamente qualificados, e da disseminação de conhecimento operacional e científico crucial para transformar várias fileiras 

produtivas a nível nacional, através de um plano de divulgação e formação que pretende abranger um elevado número de 

agentes (end-users) com atividade económica em todo o território nacional. 

Mais concretamente, a presente Agenda pretende desenvolver e implementar um novo ecossistema de especialização, com 

projeção internacional, que permita a valorização eficaz do conhecimento tecnológico, permitindo concretizar os processos 

industriais necessários para uma transição digital e sustentável, usando, de igual forma, novos produtos, tecnologias e técnicas 

com um cariz marcadamente sustentável. Para o efeito, tendo em consideração os grandes objetivos futuros da indústria dos 

Recursos Minerais, a presente Agenda visa alcançar os seguintes objetivos estratégicos, perfeitamente alinhados com o Plano 

de Recuperação e Resiliência (PRR):  

• OE1. Promoção do conhecimento e da inovação: através da promoção e desenvolvimento de dinâmicas económicas 

que têm capacidade para gerar inovação e competitividade dos Recursos Minerais, melhorando assim os índices de 

conhecimento dos recursos e incorporando inovação em novos processos, tecnologias e produtos; 

• OE2. Valorização económica e internacionalização: inclui atividades que possam acrescentar valor à internacionalização 

da economia, que por sua vez, contribui para uma maior eficiência no uso dos recursos e o reforço das sinergias entre entidades 

orientados para o mercado externo; 

• OE3. Sustentabilidade dos recursos minerais: agrega atividades que combinam o aproveitamento económico dos 

recursos com modelos de gestão sustentável na relação ambiente/território; 

• OE4. Qualificação e responsabilidade social: iniciativas que promovam a formação e desenvolvimento de competências 

específicas que despertem novas motivações para o setor e aumentem a qualificação dos recursos humanos, contribuindo desta 

forma para o rejuvenescimento e modernização da força de trabalho nas empresas; 

• OE5. Cooperação e networking: um eixo estratégico transversal a toda a estratégia que aumenta a visibilidade do sector 

e a integração de interesses e conhecimentos. 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

53.824.172,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

36.380.484,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

17.443.688,00€ 



No total, encontra-se previsto um investimento que ascende aos Euro 53.824.168,36, com a participação de 49 entidades, 

nomeadamente i) Empresas de Matérias-primas, Materiais e Produtos de Pedra Natural e Outros Materiais Compostos - 

SOLANCIS (Entidade Líder), A. BENTO VERMELHO, AIRELIMESTONES, ARROW 4D, B STONE PROJECT, BLOCO B, BRITAFIEL, 

DIMPOMAR, FILSTONE, GALRÃO, GRANUMLUX, GRUPO FRAZÃO, JULIPEDRA, LOPES STONE, LSI, MARFILPE, MARMOCAZI, 

MOCAMAR, MOCAPOR/PEDRAMOCA, MRF, POLIMAGRA, RAFAÉIS, ii) Empresas de Equipamento e Software - CEI, FRONTWAVE, 

GEOSENSE, HRV, INOCAM, SEVERAL WAYS, STREAMVALUE, ZEUGMA, iii) parceiros de I&D (Centros de Investigação, 

Universidades, Laboratórios) - BUILT COLAB, NOVA.ID.FCT, ISG, EPRM, FCT-UNOVA, FEUP, IDMEC, INESC TEC, INOV, IST, IST-ID, 

ITECONS, IP LEIRIA, LNEG, UNIVERSIDADE DE COIMBRA, UNIVERSIDADE DE ÉVORA, iv) Associações - ASSIMAGRA, AITPN-STONE 

CITI, e v) o Cluster do setor dos Recursos Minerais - ACPMR, as quais se apresentam como dinamizadoras dos avanços 

tecnológicos proporcionados pela Sustainable Stone by Portugal, permitindo a criação de valor sustentado, quer diretamente na 

economia nacional, quer através do aumento da competitividade nos mercados externos.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: SONAE MC - SERVIÇOS PARTILHADOS, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes: S 

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O setor agroalimentar assume uma importância central na economia nacional, sendo responsável por cerca de 287 mil postos 

de trabalho no total da fileira, dos quais mais de 115 mil na indústria alimentar e de bebidas, gerando um volume de negócios 

de cerca de Euro 21 mil milhões, dos quais Euro 17,4 mil milhões correspondem à indústria alimentar e das bebidas.  

Atualmente, o setor agroalimentar vê-se confrontado com relevantes desafios tecnológicos, ambientais e sociais que requerem 

a implementação de novos paradigmas de investigação, desenvolvimento e produção, exigindo, dos vários atores envolvidos, 

uma elevada capacidade de adaptação e transformação de processos e procedimentos. Neste âmbito, destacam-se como 

principais oportunidades e/ou desafios estruturantes: (i) a afirmação da Indústria 4.0, impulsionando a transformação dos 

métodos tradicionais de produção (ii) a aplicação da inovação a toda a cadeia de valor do setor, impulsionando o 

desenvolvimento de novos produtos, bem como a implementação de novos processos de produção e logística; (iii) a 

preocupação crescente com a sustentabilidade dos recursos e a pegada ecológica da alimentação, privilegiando o uso de 

produtos naturais que promovam a biodiversidade alavancando o consumo crescente de produtos endógenos e promovendo a 

valorização da produção nacional; e (iv) a emergência de novos hábitos e tendências de consumo, que reforçam a importância 

da informação ao consumidor e da segurança alimentar. 

Foi, neste contexto, que foi definida a Agenda VIIAFOOD, a qual visa a criação de uma plataforma, à escala nacional, para o 

desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores, materializando-se num plano estratégico concertado, com 

medidas e ações conjuntas e orientadas para os objetivos comuns do setor. Neste âmbito, foram definidos oito Projetos 

Estruturantes (“PE”) organizados segundo diferentes focos estratégicos (“PPS”), que convergem para o objetivo comum da 

Agenda: promover a transformação estrutural do setor agroalimentar, alavancando o desenvolvimento de produtos, processos 

e serviços inovadores capazes de dar resposta às oportunidade, lacunas e necessidades do mercado. 

Concretamente, foram definidos os seguintes Projetos Estruturantes, que contribuem de forma clara e decisiva para os 

diferentes pilares do PRR: 

- PE1: Nutrição e Alimentos Saudáveis e Seguros; 

- PE2: Novas Experiências Sensoriais (novos aromas, texturas, formatos); 

- PE3: Qualidade, Segurança e Rastreabilidade dos Alimentos; 

- PE4: Comportamento do Consumidor; 

- PE5: Sustentabilidade no Setor Agroalimentar; 

- PE6: Processamento Eficiente de Alimentos e Embalagens; 

- PE7: Infraestruturas Colaborativas para a Co-Inovação e Pré-Industrialização; 

- PE8: Promoção e Internacionalização do Setor. 

Associados ao objetivo fundamental da Agenda VIIAFOOD, foram definidos os seguintes objetivos estratégicos (OE): 
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- OE1. Desenvolvimento e introdução no mercado de um conjunto alargado de novos produtos alimentares, com novas 

propriedades sensoriais, nutricionais e/ou funcionais, perfeitamente alinhadas com as tendências internacionais do mercado 

agroalimentar, nomeadamente no que respeita à saúde, bem-estar e sustentabilidade; 

-OE2. Desenvolvimento de novas embalagens sustentáveis eco sustentáveis, recicláveis e/ou biodegradáveis com eco-design 

adaptado à funcionalidade e circularidade, integrando sempre que possível  sistemas inteligentes que garantam maior segurança 

e e facilitem  gestão pela distribuição e consumidor,  minimizando o desperdício alimentar. 

- OE3. Conceção, demonstração e scale-up e industrialização de novas tecnologias e processos produtivos mais eficientes e eco 

sustentáveis, assentes nas valências da Indústria 4.0 e da Transformação Digital, que permitam capacitar as empresas para a 

rápida resposta às constantes mutações dos paradigmas de consumo; 

- OE4. Criação e expansão de infraestruturas colaborativas para a co inovação (“Food Think Tank”) e para a pré-industrialização 

(“Scale-up Hub”) que promovam e reforcem a cooperação entre o meio empresarial e o meio académico/científico, por forma 

a alavancar e acelerar o conhecimento e inovação no setor agroalimentar; 

- OE5. Criação de emprego altamente qualificado em áreas técnicas e tecnológicas de elevada relevância no contexto do setor 

agroalimentar, bem como a reafectação de recursos para tarefas de maior valor acrescentado, por via da capacitação dos 

recursos humanos e qualificação das empresas; 

- OE6. Garantia de um elevado impacto ambiental da Agenda, nomeadamente ao nível (i) economia circular, promovendo novas 

estratégias de reaproveitamento e valorização de resíduos e subprodutos do setor agroalimentar, (ii) incorporação de 

tecnologias avançadas em novas soluções de embalagens, capazes de promover a redução do desperdício alimentar, (iii) 

introdução de novas tecnologias produtivas mais eficiente em termos de consumo de recursos (água, energia, matérias-primas).1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: TECHNOPHAGE, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA S.A.                                                                 

 

Agendas Verdes: S 

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O consórcio BIO HUB, liderado pela LX Bio em parceria com a Technophage, Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa 

e a VectorB2B, pretende aumentar o horizonte no desenvolvimento de medicamentos biológicos inovadores, pretendendo 

realizar os ensaios clínicos de ultimas fases, registos,  comercialização e distribuição (exportação) desses medicamentos, a partir 

de Portugal e mantendo o centro de decisão em Portugal. Esta estratégia permitirá aumentar o volume de exportações de 

produtos de alto valor acrescentado, o emprego altamente qualificado, permitindo desenvolver competências em Portugal para 

competir globalmente num sector estratégico. 

Além disso, dificilmente outro consórcio farmacêutico poderia receber um investimento nesta fase e garantir até 2025, tal como 

indicado no PRR, um produto farmacêutico inovador disponível no mercado internacional  até essa data. 

O objetivo é essencialmente de desenvolvimento da cadeia de valor,  desde o desenvolvimento de ensaios de validação clínica 

evoluindo para a fase de produção industrial e distribuição comercial dos produtos desenvolvidos, através da construção de uma 

nova unidade de produção. Consciente dos desafios que estão pela frente, o Consórcio investirá no desenvolvimento de uma 

unidade fabril para produção de medicamentos biológicos em grande escala através da LX Bio. Os elementos deste consórcio 

serão pioneiros, ao apoiar o desenvolvimento de uma unidade única em Portugal (e uma das poucas na Europa) dotada de 

espaços dedicados e certificados, que asseguram em Boas Práticas de Fabrico (GMP), as diferentes necessidades no processo 

de produção, e que permitirão apoiar outras start-ups para desenvolvimento de projetos Portugueses. Para além das 

infraestruturas, os trabalhos a serem realizados no presente Consórcio/Agenda incluem um programa de validação clínica de 

novos produtos biológicos com aplicação na terapêutica diagnóstico e prevenção de diversas patologias críticas. No final dos 

estudos, o Consórcio propõe-se a apresentar uma plataforma nacional de produção, validação e comercialização de 

medicamentos biológicos mantendo e criando cerca de 100 empregos altamente qualificados diretos, transversais aos diferentes 

parceiros, ao nível científico, técnico, industrial, académico empresarial e de gestão, assim como mais de 100 indiretos através 

da criação de um ecossistema de I&D.  

A incorporação desta unidade no panorama farmacêutico nacional, permitirá que Portugal seja colocado numa área de intenso 

crescimento tecnológico e de reconhecimento científico, o qual irá potenciar o reconhecimento internacional do 

desenvolvimento do sector da biotecnologia farmacêutica do País, representando, inevitavelmente, significativos ganhos em 

saúde para todos os pacientes, não só a nível nacional como internacional. 

1.- Desenvolvimento e lançamento de 6 produtos biológicos inovadores entre 2024 e 2030, desenvolvidos em Portugal, para o 

tratamento de “unmet needs” na área farmacêutica, como o “pé diabético” que provoca milhões de amputações anualmente 

2.- Empresa pioneira a nível global na tecnologia de terapia fágica, tendo como ambição ser uma das primeiras empresas a 

chegar ao mercado mundial. 

3.- Expectativa de lançamento do primeiro produto em 2024 (TP-102 para tratamento do pé diabético que afecta milhões de 

pessoas em todo o mundo); não se tratando apenas de inovação incremental, mas sim disruptiva; 
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4.- Pipeline de 6 produtos para lançar até 2030, em várias áreas terapêuticas, a nível mundial. 

5. Os membros do consórcio têm também em desenvolvimento um medicamento para tratamento do Covid19, em parceria 

com outras empresas Farmacêuticas Portuguesas  

6.- Manutenção da Sede da empresa em Portugal com um nível de faturação internacional em 2030 superior a 200 milhões de 

euros por ano. 

7. Criação de uma nova unidade industrial em Portugal, para a produção de medicamentos biológicos, quer os desenvolvidos e 

comercializados pela LXBIO, quer produção para terceiros. 

8.- Manutenção e criação de mais de 100 postos de trabalho de emprego qualificado directos e mais de 100 indirectos através 

da criação do ecossistema de I&D, até 2030 

9.- Primeiro medicamento português aprovado pela agência Americana do medicamento (FDA) para ensaio clínico (TP-102).    

10.- O TP102 é um dos muito poucos medicamentos designados pela FDA em “Fast Track” (cerca de 20 a 30 por ano, cerca de 

3%, globalmente)  

11.- Ligação da Academia e investigação (I&D) às empresas, sempre com Portugal como base, mas envolvendo academias e 

redes cientificas internacionais; 

12.- Acordo de princípio com a Câmara Municipal de Oeiras para cedência de terreno instalação da LX BIO campus (LX BIO, 

TechnoPhage, Vector B2B) 

13.- Elevado nível de qualificação dos RH ao nível científico, técnico, industrial, académico, empresarial e gestão, nomeadamente 

em ambiente internacional, que permitirá criar o ambiente propício à formação, capacitação e alavancagem de talento 

português; 
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: TMAD - SOLUÇÕES EM MADEIRA E DERIVADOS, LDA                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A cadeia de valor do Habitat, pela sua abrangência, é de enorme importância para a economia europeia e nacional. 

Assim, a “inovHABITAT” adota uma abordagem holística e integrada, consubstanciando-se num consórcio de mais de 40 

parceiros empresariais de diferentes setores da cadeia de valor, associações empresariais, ENESII relevantes para o suporte à 

inovação e a própria entidade gestora do Cluster Habitat Sustentável, que representa em Portugal esta cadeia de valor desde 

2009. 

Integra projetos colaborativos de diferentes tipologias de investimento e terá o seu enfoque principal na cadeia de valor do 

Habitat, assumindo-se, de forma genérica, como um contributo de enorme relevo para o incremento da competitividade e 

resiliência da economia portuguesa, com base em I&D, na inovação e na diversificação e especialização da estrutura produtiva, 

explorando o potencial efetivo de afirmação competitiva das fileiras industriais estabelecidas e das áreas emergentes, 

contribuindo para a dupla transição digital e climática e para o cumprimento das metas nacionais já definidas, bem como para 

Portugal atingir os objetivos estratégicos até 2030 com que se comprometeu. 

É uma Agenda de Inovação que pondera estes riscos e desafios e como podem ser ultrapassados por um projeto colaborativo e 

alargado, mobilizador de uma agenda de inovação sobre a cadeia de valor do habitat, com efeitos de arrastamento muito 

relevantes quer em termos de impacto na competitividade quer nos contributos para os objetivos dos 4 pilares do PRR. 

E estrutura-se em 3 grandes eixos estratégicos que procuram dar resposta em termos de desenvolvimento de produtos, serviços 

e soluções inovadoras, aos riscos identificados e que constituem motores de inovação e desafios de competitividade da própria 

cadeia de valor. A Agenda integra e articula um conjunto vasto de projetos empresariais, projetos de capacitação científica e 

tecnológica, projetos de capacitação de recursos humanos, projetos de qualificação e internacionalização e de divulgação e 

promoção da agenda e respetivos resultados num período de 36 meses. Os eixos são: 

Eixo 1- Produtos de base florestal para um Habitat sustentável e descarbonizado: Trata-se de aproveitar e valorizar um ativo 

natural nacional renovável, a floresta, que precisa de ser valorizado de forma sustentável pois para além do enorme potencial 

de contribuir para a descarbonização e para soluções de economia circular na cadeia de valor do habitat, pode simultaneamente 

mitigar o efeito das alterações climáticas e reduzir as importações de madeira. O contributo para a descarbonização provém da 

capacidade de retenção de carbono dos produtos de base florestal e da diminuição relativa de produtos emissores de CO2 nas 

soluções Habitat. As soluções de reversibilidade aliado à valorização de resíduos e subprodutos permitem contribuir para um 

modelo de economia circular.  

Eixo 2- Soluções modulares e pré-fabricadas para um Habitat inteligente e sustentável: Neste eixo pretende-se explorar e testar 

o desenvolvimento de novas e melhoradas soluções de construção modular e de produção pré-fabricada, digitalmente assistida, 

para habitações sustentáveis e inteligentes, assentes em inovação e incorporação de conhecimento e tecnologia nacional. Este 

conceito terá um marcado foco na economia circular, no eco-design, na eficiência energética, digital e na construção robotizada, 
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52.389.359,00€ 
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43.476.491,00€ 
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 8.912.868,00€ 



de forma a responder aos desafios da transição verde, neutralidade carbónica e resiliência da indústria e economia portuguesa 

no que concerne o contributo da cadeia de valor do Habitat. 

Pretende ainda desenvolver a capacidade de construir com eficiência edifícios, infraestruturas e cidades de elevado 

desempenho, de forma acessível e rápida, dando resposta à escassez de mão de obra crescente, bem como à necessidade de 

reutilização e reciclagem no ambiente construído, permitindo ainda uma melhor resposta a situações de mercado diversas como 

o do sector, das instalações temporárias ou de contextos de resposta a catástrofes ou outras necessidades específicas. 

Eixo 3-Soluções de circularidade e de eficiência de recursos para um Habitat sustentável e resiliente: Centra-se na necessidade 

de dar resposta ao uso eficiente de recursos em todo o ciclo de vida que o ambiente construído (Habitat) exige atualmente 

promovendo o desenvolvimento de produtos e soluções que incorporem os conceitos de reversibilidade e circularidade, 

baseado no estímulo à simbiose industrial presente em ações que integram, entre outros aspetos, a valorização e reciclagem de 

resíduos e subprodutos como salvaguarda dos recursos naturais. 

Estes eixos estratégicos são suportados por uma ação transversal de eco-inovação e ecodesign sobre os produtos e processos 

para uma transformação verde e digital na cadeia de valor do Habitat que estimulam o que pode ser enquadrado num contexto 

internacional como “Nature friendly solutions for a sustainable and resilient Habitat”, o mote da inovação patente na 

‘inovHABITAT'.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: UNBABEL UNIPESSOAL, LDA                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O projeto em apreço foca-se na criação do Center for Responsible AI em Portugal, o qual por sua vez visa criar a próxima geração 

de produtos de IA, motivando um impacto comercial muito relevante num mercado que se estima vir a gerar um produto 

adicional de cerca de 11 triliões de euros até 2030, aumentando o PIB global em cerca de 1.2% ao ano.  

De facto, apesar dos enormes benefícios e oportunidades que lhe estão associados, a IA também comporta riscos e implicações 

não negligenciáveis, que limitam o seu potencial, nomeadamente em domínios mais sensíveis como é o caso, por exemplo, das 

Life Sciences, em que podem ser postas em causa vidas por más decisões tomadas em matéria de IA. Por outro lado, a IA pode 

também ter efeitos muito prejudiciais em termos de privacidade, consumo energético ou baixa transparência. As tecnologias e 

princípios de Responsible AI são, assim, a chave para garantir, simultaneamente, a entrega de todos os benefícios da IA à 

Humanidade, e assegurar o respeito dos princípios de sustentabilidade e ausência de danos.  

Para cumprir este propósito, o Centro que é objeto do projeto será formado por um conjunto de startups numa parceria nunca 

antes vista em Portugal, que inclui nomes como Unbabel e Talkdesk, empresas que em conjunto são avaliadas em mais de 11 

mil milhões de euros, e que empregam  mais de 1000 colaboradores, a maioria dos quais empregos de I&D altamente 

qualificados. 

A estas startups de renome irão juntar-se outras startups portuguesas mais pequenas, algumas das quais numa trajetória de 

crescimento rápido. O Consórcio irá funcionar como força motriz para elevar estas empresas mais pequenas para o próximo 

nível, criando futuros unicórnios. 

Ao estabelecer parcerias com os principais centros de investigação em IA de Portugal, o Consórcio conseguirá gerar uma massa 

crítica de conhecimento e talento em tecnologias de Responsible AI - as tecnologias que vão impulsionar a próxima geração de 

produtos de Inteligência Artificial - posicionando Portugal na linha da frente deste domínio.  

As startups e os centros de I&D que participam do Consórcio vão criar sinergias capazes de impulsionar projetos de investigação 

de forma virtuosa, procurando dar resposta às reais necessidades (e oportunidades) do mercado. Estas sinergias irão possibilitar 

o desenvolvimento ou melhoramento de mais de 18 produtos de AI, projetando-se vendas internacionais de 100 milhões de 

euros até 2026 e 950 milhões de euros até 2030, na Europa, EUA, América Latina, e APAC 

Estas oportunidades de inovação serão potenciadas pelo envolvimento de empresas líderes utilizadoras finais e tomadores de 

tecnologia, que terão um papel crucial no processo de discovery e validação das novas tecnologias a desenvolver. Empresas 

como a BIAL, Hospital de São João, e Hospital da Luz na área de Ciências da Vida, o Grupo Pestana ao nível do Turismo, a SONAE 

em e-Commerce, a Majorel em Customer Service, e a Feedzai em Fintech, irão inspirar as equipas de investigação e de produto 

das startups e dos centros de investigação a criar os próximos produtos e tecnologias disruptivas centrados em Responsible AI, 

assegurando o máximo impacto comercial das novas soluções geradas, as quais deverão dar resposta a desafios reais.  

Atento o exposto, identificam-se de seguida os objetivos estratégicos associados à presente proposta:  
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127.491.977,00€ 
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83.723.800,00€ 
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43.768.177,00€ 



1. Desenvolver produtos de Inteligência Artificial da próxima geração, suportados em tecnologias avançadas de Responsible AI, 

com o objetivo de gerar mais €1200 milhões de exportações até 2030 para a Europa, Estados Unidos, América Latina e Ásia-

Pacífico. 

2.Criar mais de 300 postos de trabalho altamente qualificados, dos quais 54 com Doutoramento e 238 com Mestrado, e ainda 

formar 44 novos Doutorados e 94 novos Mestres, em resultado de parcerias com centros de investigação de Coimbra, Lisboa e 

Porto. 

3. Desenvolver tecnologia de IA eficiente e sustentável acompanhada de uma métrica de certificação energética – o AI Green 

Score – contribuindo assim para a transição verde. 

4. Promover a coesão territorial juntando startups, centros de investigação e tomadores de tecnologia de Braga, Trofa, Porto, 

Aveiro, Coimbra, Lisboa e Funchal. 

5. Criar um ciclo virtuoso de I&I através de sinergias entre centros de investigação e startups, focadas em oportunidades de 

mercado reais e transferindo tecnologias de TRLs baixos até à sua comercialização, com o potencial de alterar o perfil da 

economia Portuguesa. 

6. Atrair o melhor talento em IA à escala global através de parcerias com centros de investigação internacionais, utilizando 

sinergias já existentes no âmbito do programa CMU-Portugal e da rede Ellis de laboratórios de IA pan-europeus. 

7. Posicionar Portugal como líder mundial em princípios e políticas de Responsible AI de modo a influenciar a regulação Europeia 

e a atrair talento internacional e investimento estrangeiro, dando continuidade ao Center for Responsible AI para além de 2025.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: VOID SOFTWARE, S.A.                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

Visão 

A nossa visão é que a tecnologia blockchain contribui para reforçar o esforço de digitalização do país, acelerando a transição 

verde, ajudando a tornar o país mais resiliente, competitivo e sem deixar ninguém para trás.  

Diagnóstico 

Previamente foi feito um diagnóstico do ponto da situação em Portugal no que toca à maturidade da indústria blockchain no 

país, que aponta para um lugar médio em relação a outros países europeus e  que indica que: 

a) há uma grande lacuna de profissionais qualificados nesta área (um problema ainda maior do que a lacuna nas TIs) impedindo 

o crescimento das empresas.  

b) o ecossistema  é constituído por empresas de pequena dimensão, algumas ENESII que já faziam investigação na área, uma 

comunidade pequena mas vibrante, entre outros atores, o que indicava uma grande oportunidade de associação destas 

organizações, ganhando dimensão e sinergias.  

O diagnóstico evidenciou grandes oportunidades de negócio, como por exemplo a afirmação da PwC  que “as tecnologias 

blockchain podem impulsionar a economia global em 1,76 biliões de dólares até 2030” 

Neste sentido, as Agendas Mobilizadoras para Inovação pareceram-nos o instrumento ideal,  para agregar empresas portuguesas 

na área da tecnologia Blockchain que irão criar/melhorar produtos exportáveis para todo mundo, pelo que apresentamos esta 

candidatura denominada “Agenda Descentralizar Portugal com Blockchain”. 

Objetivos da Agenda "Descentralizar Portugal com Blockchain” 

1. Objetivos para o País: 

a) Contribuir para a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa, apostando numa criação de um ecossistema 

de organizações que aproveitem as oportunidades disruptivas da tecnologia blockchain 

b) Ajudar a aumentar as exportações de bens e serviços portugueses, pois todos os produtos criados no âmbito desta Agenda 

têm como target o mercado global, sendo o mercado português residual  

c) Ajudar a Incrementar o investimento em I&D do país, pois todos os produtos desta Agenda incorporam elevada inovação e 

conhecimento - essencial para que as empresas sejam competitivas à escala global - que só pode ser conseguida com elevado 

investimento público e privado em I&D 

2. Objetivos para a fileira Blockchain: 

a) Formar profissionais qualificados nesta área, criando uma pool de talento para responder à grande demanda das empresas 

b) Fortalecer a indústria blockchain nacional (criando novas parcerias, com dimensão) 

c) Credibilizar a indústria nacional blockchain (mostrando a sua dimensão e convencendo os poderes e a sociedade da sua 

importância para o futuro do país) 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

71.983.491,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

52.184.828,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

19.798.663,00€ 



d) Ajudar a transformar Portugal num líder mundial em tecnologia Blockchain (movendo-o para o quadrante 3x3 do EUBOF) (ver 

mais detalhes no “Anexo Técnico” 

3. Objetivos para o líder do consórcio: 

a) Liderar esta Agenda e incorporar na nossa empresa tecnologia e negócio resultante de um ecossistema de dezenas de 

parceiros portugueses altamente especializados, com vista a uma internacionalização dos nossos serviços e à obtenção de 

receitas de exportações de produtos, em parceria com os membros do consórcio 

4. Objetivos para os membros do consórcio: 

a) Para as empresas: acelerar o ciclo de vida dos seus produtos (que estão geralmente num TRL elevado), melhorar os seus 

produtos ou validar os seus produtos no mercado nacional para exportar para o mercado global 

b) Para as ENESII: permitir a transferência de conhecimento para as empresas; financiar-se para aumentar a sua capacidade de 

resposta e a criação de centros de competência blockchain por todo o país; 

c) Para os utilizadores finais: testar / validar soluções tecnológicas de ponta que lhes podem dar uma vantagem competitiva 

importante (no caso das empresas) ou prestar melhores serviços aos cidadãos (no caso das administrações públicas) 

Síntese da Agenda “Descentralizar Portugal com Blockchain” 

“Descentralizar Portugal” tem um duplo sentido: a) descentralizar Portugal através da tecnologia (blockchain por definição é 

descentralizada)  b) descentralizar Portugal geograficamente (a maior parte dos projetos aqui propostos, bem como das 

organizações e do investimento estão fora da região de Lisboa). 

Juntamos  quarenta e seis organizações (vinte e três empresas, doze ENESII, duas associações e três administrações públicas)  

ligadas pela mesma visão e objetivos, para propor vários projetos horizontais e verticais. 

As organizações fizeram parcerias para se juntarem em dezoito projetos, que endereçam a maior parte das áreas temáticas das 

Agendas, com um investimento superior a 70 milhões de euros, para lançar ou melhorar produtos com elevado potencial de 

exportação e escalabilidade. Todos os projetos estão relacionados entre si, pois fazem parte de uma mesma cadeia de valor da 

tecnologia blockchain. 

A coordenação e liderança ficaram a cargo  da VOID, que terá oportunidade de incorporar  na sua empresa a tecnologia, know-

how e negócio de todas estas parcerias. 
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Pactos de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investimento Produtivo 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

A Agenda Drivolution surge com o objetivo de promover a criação de um modelo de Fábrica do Futuro, assentando em ações 

capazes de contribuir para os quatro pilares do Plano de Recuperação e Resiliência: transição digital; transição ecológica; 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e resiliência económica. Nesta perspetiva, foi efetuada uma análise dos desafios 

e necessidades do setor automóvel. Pretende-se que a resposta aos desafios subjacentes à transição energética e à 

transformação digital no setor automóvel permita criar as bases para um crescimento inteligente, sustentável, inclusivo e 

resiliente. 

No que respeita à transição energética, a passagem para a produção de veículos com motores híbridos e elétricos exige, à 

partida, um vasto conjunto de modificações, quer ao nível dos componentes para os veículos, como ao nível da adaptação dos 

processos de produção. Também ao nível dos componentes, é cada vez mais importante o desenvolvimento de produtos mais 

leves recorrendo a materiais alternativos, diminuindo a dependência de matérias-primas de origem fóssil. A transição energética 

exige, portanto, várias mudanças para a indústria automóvel, tendo as empresas de aumentar a sofisticação dos produtos 

existentes nos seus portfólios e reavaliar os mesmos, e sobretudo avaliar a respetiva pegada carbónica e encontrar formas de 

reduzi-la, pois, a preferência será por opções mais sustentáveis. Para uma transição eficaz, é extremamente relevante a 

capacitação dos recursos humanos e a atração de novos talentos, assente no estabelecimento de parcerias com entidades não 

empresariais do sistema de investigação e inovação. 

A transformação digital é outro dos grandes desafios para a indústria automóvel, sendo um ponto essencial para uma efetiva 

transição energética e, como tal, para a construção da Fábrica do Futuro. O investimento na digitalização das operações é uma 

necessidade atual, que exige que as empresas apostem em novas tecnologias e na melhoria significativa dos seus processos 

produtivos, bem como na capacitação e contratação de mão de obra qualificada e especializada. A automação dos processos irá 

permitir ganhos ao nível da produtividade e um maior controlo da produção, permitindo uma melhor gestão dos processos. A 

transição para este novo modelo deve ser gradual com a adaptação dos recursos humanos aos novos processos. 

No sentido de colmatar as lacunas existentes para a transição do setor automóvel foi desenhada a Agenda Drivolution, assente 

em 5 linhas de ação: 

1. Digitalização 

Esta linha de ação visa a promoção de iniciativas que contribuam de forma clara para a digitalização dos processos. Neste âmbito, 

os projetos associados a esta linha de ação visam o desenvolvimento de novas soluções de logística, envolvendo processos 

fortemente digitalizados, promovendo a rastreabilidade e monitorização de toda a cadeia de valor dos produtos associados. 

Associada à digitalização dos processos de produção está igualmente o estudo da integração de drones flexíveis nos processos 

industriais, em tarefas tradicionalmente dependentes de intervenção humana. 

2. Indústria 5.0 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

182.554.151,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

165.974.805,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

16.579.346,00€ 



Nesta linha de ação pretende-se desenvolver o conceito de indústria 5.0 no setor automóvel, através de projetos que promovam 

a colaboração entre novos sistemas tecnológicos e os humanos em perfeita simbiose, unindo a tecnologia à humanização e à 

sustentabilidade dos processos industriais. Esta linha envolve por isso o desenvolvimento de novas tecnologias de produção, 

assentes na robótica colaborativa, na visão artificial, na implementação de soluções de realidade aumentada em chão de fábrica. 

3. Segurança e Ergonomia 

Esta linha de ação visa promover o desenvolvimento de novos sistemas de conforto e segurança automóvel, que possam integrar 

novos modelos de veículos. 

4. Materiais 

A componente dos materiais é uma das mais importantes no setor. Com esta linha de ação pretende-se o desenvolvimento de 

novos modos de fabrico de componentes automóveis, através da utilização de materiais alternativos, que possam contribuir 

para a diminuição da pegada carbónica associada e promover a circularidade dos materiais. 

5. Capacitação especializada e digital 

Pretende-se promover ações que contribuam para o desenvolvimento de competências dos recursos humanos, através de ações 

de formação específicas nas áreas mais críticas dos processos, nomeadamente no que respeita à transição para processos mais 

autónomos e digitais. Neste âmbito, pretende-se criar uma oferta sustentável de competências para o setor automóvel nos 

níveis de qualificação 4 e 5, e de oferta de re-skilling para ativos das empresas. 

Em suma, a complementaridade dos projetos em cada uma destas linhas converge na transformação das entidades envolvidas 

para a Fábrica do Futuro, promovendo a implementação de novas tecnologias com vista à criação de novos processos, novos 

produtos e serviços, e contribuindo para uma efetiva alteração do perfil produtivo da indústria automóvel em Portugal.1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 



 

 

Líder do Consórcio: WOWSYSTEMS - INFORMÁTICA LDA                                                                  

 

Agendas Verdes:  

Tipologia do Projeto: Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação 

Tipologia Predominante de Investimento: Investigação, desenvolvimento e inovação 

 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

O Madeira eGames Lab é um consórcio de 20 actores privados e públicos nacionais que pretende estabelecer na cidade do 

Funchal (mas com impactos igualmente na Região Autónoma dos Açores), um cluster nacional para a indústria criativa dos 

videojogos, ao abrigo do Concurso de Ideias C.05-i01 para “Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial”, desenvolvendo 

um Hub de videojogos com capacidade de exportação global e  diversificando e especializando a oferta económica, quer regional, 

quer nacional.   

Este projecto nasce da necessidade de estancar a saída massiva de quadros qualificados formados localmente nestas áreas das 

TI e ICC, reforçando a capacidade das empresas nacionais em recrutar a nível internacional, garantindo estabilidade a partir da 

RA Madeira, maximizando assim o esforço realizado pelo sector público e universitário na última década na Madeira em áreas 

complementares dos videojogos, tais como, as Indústrias Criativas e Culturais, as tecnologias de informação e a computação 

homem/máquina. 

Como objectivos secundários, o projecto pretende potenciar a renovação global das redes de comunicações, tais como os novos 

cabos submarinos de ligação ao arquipélago, criando na ilha IXP’s dedicados ao eGaming, as novas redes de  5G e o potencial da 

IoT para o desenho de novas interações e jogabilidade na indústria; aproveitar a Madeira como destino de nómadas digitais, 

atraindo quadros altamente qualificados internacionais; Incrementar a aposta em atividades de I&DT pelas empresas e sua 

ligação ao meio académico-científico e contribuir para o crescimento de outros setores complementares (audiovisual, design, 

storytelling). 

O consórcio que aglomera 13 empresas e 7 entidades públicas e parapúblicas, entre Governo Regional da Madeira, Câmara 

Municipal do Funchal, associações empresariais e câmaras de comércio, para além de associações profissionais ligadas às ICC, 

assenta em três camadas que se sobrepõem numa lógica complementar entre os agentes, abarcando todos os tópicos 

considerados como essenciais para a constituição, execução e exploração com sucesso: atividades de I&DT e capacitação, 

Atividades de Desenvolvimento e Produção e Atividades de promoção e internacionalização. 

Na componente de Investigação fundamental e Investigação Industrial haverá especial investimento para a mobilidade entre a 

entidade SCT e empresas do consórcio diretamente ligadas ao sector, o reforço do investimento privado em atividades de I&DT 

com a criação de pelo menos 10 novos núcleos de I&D empresariais e a Incorporação e exploração dos resultados I&DT 

(consórcio completo), contribuindo-se de forma decisiva para os indicadores nacionais de I&D. 

No que respeita às atividades produtivas, o projecto centra-se na melhoria de processos e reforço  da produtividade das 

empresas, na incorporação dos avanços tecnológicos advindos das atividades I&DT, no reforço da competitividade da empresa 

a nível de atração e retenção de RH e na especialização do perfil das empresas com foco no setor videojogos e efeito derrame 

na economia, sendo fundamental para isso a associação com entidades profissionais das ICC, nomeadamente ao nível da 

produção audiovisual e do storytelling. 

 

TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

 

32.920.996,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE EMPRESAS 

 

19.478.514,00€ 

 

 

MONTANTE DE 

INVESTIMENTO DE NÃO EMPRESAS 

 

13.442.482,00€ 



No contexto das atividades de promoção e internacionalização, teremos campanhas de marketing, gestão e processos de 

internacionalização com a presença nos principais eventos internacionais do sector, um programa de aceleração de startups no 

setor dos videojogos e a organização de eventos internacionais relativos a videojogos a realizar na Madeira. 

A metodologia pressupõe igualmente uma forte carga de atividades de I&DT por parte dos vários agentes empresariais em 

estreita colaboração com a entidade do SCT associada (ARDITI – Agência Regional de Investigação e Desenvolvimento, que 

integra laboratórios de investigação de TI) e ações de capacitação contínuas em diversos tópicos, nomeadamente na adaptação 

dos contextos pedagógicos académicos à meta-linguagem da indústria dos videojogos, bem como nas áreas do marketing, 

gestão, processos de internacionalização, requisitos e aspectos legais, privacidade e proteção de dados e propriedade 

intelectual. 

O projeto terá um impacto direto significativo na criação e manutenção de postos de trabalho qualificados, onde diversos 

investimentos serão derramados na economia regional em empresas prestadoras de serviços, aumentando também os 

indicadores de VE indireto. O projecto terá igualmente um impacto exponencial no VAB gerado no setor dos videojogos em 

Portugal, bem como nas empresas participantes no consórcio. 

Last, but not the least, o projecto irá ter um impacto direto na produção de I&D, com relevância na publicação internacional de 

papers, registo de patentes, marcas e produtos com denominação EU, bem como na criação de núcleos de I&D nas empresas e 

respectivo aumento das despesas de I&D empresariais. 
1 

 

1 Ficha gerada automaticamente tendo por base a informação submetida na candidatura e autorizada pelo líder do consórcio. 

 


