Comunicado
TRANSPORTES MARÍTIMO E FERROVIÁRIO DE MERCADORIAS
A INOVAÇÃO EMPRESARIAL
No quadro do PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIÊNCIA (PRR), a Componente 5 Capitalização e Inovação Empresarial, integrada na “Dimensão Resiliência” visa aumentar a
competitividade e a resiliência da economia com base em I&D, inovação, diversificação e
especialização da estrutura produtiva. Desta Componente fazem parte as medidas RE-C05i01.01 | Agendas/Alianças Mobilizadoras para a Reindustrialização e RE-C05-i01.02 |
Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial.
No passado dia 19 de janeiro, foi publicada a Portaria nº 43-A/2022, criando o sistema de
incentivos “Agendas para a Inovação Empresarial”, que tem como objetivo promover e
apoiar financeiramente projetos que visem uma recuperação transformadora da economia
de forma duradoura, justa, sustentável e inclusiva, nomeadamente ao nível do investimento
empresarial inovador.
Na sequência da Fase I das “Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial”, foram
analisadas as propostas de ideias apresentadas e selecionadas 70 Agendas que tiveram
acesso à Fase II, posteriormente encerrada com um registo de 64 candidaturas de propostas
finais a financiamento.
Tendo sido eliminadas 13, o IAPMEI divulgou a listagem final das Agendas aprovadas (ver
listagem), das quais merecem ser referenciadas as duas que dizem respeito à área da
MOBILIDADE E TRANSPORTES:
• NEXUS: Pacto de Inovação - Transição Verde e Digital para Transportes, Logística e
Mobilidade, apresentada pela APS-Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA
(no valor de 111.592.074 €);
• SMART WAGONS - DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA EM PORTUGAL
DE VAGÕES INTELIGENTES PARA MERCADORIAS, apresentada pela MEDWAYMAINTENANCE & REPAIR, SA (no valor de 75.150.305 €)
Numa fase em que a Inovação Empresarial, enquanto condição imprescindível para o
aumento da competitividade das nossas empresas e o crescimento económico do nosso País,
se torna crucial, a ADFERSIT congratula-se com estas aprovações e expressa à APS e à
MEDWAY os maiores sucessos para o desenvolvimento destes projetos.
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