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O Projeto “Future of Construction (“FoC”) - Estratégia de Qualificação Setorial 2030” estabelece
como objetivo estratégico a promoção de uma ação coletiva para a transformação digital e
qualificação do setor AEC, no sentido de alavancar o seu desenvolvimento sustentado e fomentar a
capacidade competitiva internacional das PMEs do setor, através da partilha de conhecimento e
postura colaborativa com vista
à inovação.

O objetivo estratégico supra é concretizado ao nível de três grandes eixos de intervenção, que
endereçam/abordam os desafios mais significativos para o sector AEC em Portugal a saber:

• Desenvolvimento e integração de novas ferramentas digitais e técnicas mais eficientes na
atividade das PMEs do setor AEC;

• Adaptação aos emergentes desafios ambientais, promovendo a eficiência energética, a gestão
de recursos, a economia circular e a sustentabilidade;

• Reformulação e dinamização das profissões e categorias profissionais do setor AEC, de forma a
construir um setor atrativo e qualificado em áreas-chave que garantam a sua competitividade.

Neste contexto, por forma a operacionalizar a abordagem de intervenção proposta, o BUILT CoLAB
definiu os seguintes objetivos operacionais a serem alcançados através do Projeto:

• Promoção da digitalização do setor;
• Promoção dos princípios da economia circular e da eficiência energética;
• Promoção da I&D e inovação, designadamente ao nível das infraestruturas e edifícios adaptáveis,

inteligentes, resilientes e sustentáveis;
• Promoção da constituição de Organismos de Normalização Setorial (“ONS”);
• Promoção da revisão das profissões e categorias profissionais do setor AEC.


