
Enquadramento

Designação do projeto

Código do projeto

Programa Operacional

Localização do projeto

Calendário Início: 01/01/2021 Fim: 30/06/2023

Investimento/Incentivo

Investimento Elegível 141 072,96 €

Incentivo Não Reembolsável
70 536,48 €

Descrição Sumária:

Objetivos:

BUILTnet

POCI-01-0248-FEDER-113438

Programa Operacional Competitividade e Internacionalização

· Reforço do cluster - ampliar dentro do cluster os interlocutores, a sua interação e o conhecimento para a

dinamização de atividades conjuntas, a nível nacional e internacional; 

· Fomentar o desenvolvimento tecnológico e organizacional, nomeadamente através da apropriação de

conhecimento desenvolvido pelas entidades de IDI e promovido pela POOL-NET e partilhado com os

membros do cluster; 

Portugal

O Projeto BUILTnet, visa apoiar a dinamização de iniciativas conducentes ao reforço de Redes, Parcerias e

Cooperação que sirvam de alavanca para a Inovação de Produtos e Processos Sustentáveis, na cadeia de

valor de Engineering & Tooling, reforçando o seu posicionamento no mercado global.

·	Reforço da interclusterização nacional - conhecimento e interação com membros de outros clusters, que 

permitem a diversificação da oferta em produtos e/ou setores alvo, resultantes da complementaridade 

entre indústrias (fertilização cruzada);  

· Participar ativamente em redes e Parcerias internacionais que permitam integrar projetos europeus ou

plataformas e redes que contribuam para uma maior visibilidade do Cluster e dos seus membros; 

· Acompanhar e identificar necessidades específicas no tecido empresarial, que permitam contribuir para o

desenvolvimento de instrumentos e políticas públicas de suporte à RE industrialização e ao relançamento no 

período pós-pandemia; 



· Promover a integração de recém-licenciados ou Mestres nas entidades do Cluster, bem como os desafios

continuados para o desenvolvimento de teses em áreas de interesse bilateral (academia e

empresas/entidades);

·	Monitorizar o agregado e os seus indicadores de performance, de forma a aumentar o valor percecionado, e 

evidenciar o carácter infreaestruturante do Cluster;

· Reforçar as apostas na Inovação e na Investigação em novos produtos, processos, organizacional e de

marketing, que melhorem o posicionamento competitivo das empresas e das entidades.


