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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

AREANATejo desenvolve estudos tecnológicas a empresas no âmbito do Projeto 
INNOINVEST 

 

Portalegre, 13 de julho de 2021 

 

Aprovado no âmbito do Programa Interreg V-A Espanha e Portugal (POCTEP) 2014-2020, co-
financiado pelo FEDER, o Projeto INNOINVEST é liderado pela Agência de Energia da Extremadura 
(AGENEX) e visa promover a I+D+i empresarial em produtos e serviços energéticos relacionados com 
a construção, através da criação de uma estrutura estável de apoio à inovação que ative a cooperação 
entre centros de investigação e empresas da região EUROACE. 

 

Formado por um consórcio de 15 entidades, de entre as quais a AREANATejo, tem como objetivos 
específicos:  

i) Dotar o espaço EUROACE de uma estrutura permanente de cooperação entre empresas e 
centros de investigação, designada por INNOINVEST ADVISORY PROGRAM; 

ii) Aumentar o número de empresas da zona EUROACE que desenvolvem novos produtos e/ou 
serviços energéticos inovadores para edifícios, graças à cooperação em I + D + i com 
centros de investigação;  

iii) Melhorar a cooperação entre empresas e centros de investigação da área da EUROACE 
em I + D + i até à fase de patenteamento de novos produtos, componentes e serviços. 
 

O Projeto está centrado em tecnologias energéticas aplicadas à edificação, abrangendo três eixos 
principais: novos materiais, sistemas de calor-frio e armazenamento energético. 

 

No seu âmbito, encontram-se atualmente em curso, por parte da AREANATejo, estudos tecnológicos a 
empresas, que têm por objetivo principal identificar as tecnologias implementadas nas referidas 
empresas e avaliar o grau de implementação de cada uma delas, detetando necessidades de 
inovação. Com base nas informações recolhidas, será elaborado um Roadmap ou Plano para a 
empresa que estabelece as ações para desenvolver ou melhorar produtos/serviços relacionados com 
as tecnologias INNOINVEST (materiais, armazenamento e calor-frio). 

Num total do projeto, serão elaboradas 200 análises a 200 empresas portuguesas e espanholas, que 
beneficiarão posteriormente do Plano INNOEMPRESA. 
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Paralelemente, encontra-se em desenvolvimento a Plataforma de Aconselhamento e Gestão Energética 
de Edifícios, bem como protótipos para a execução de ações-piloto em empresas selecionadas para o 
efeito. Os campos de especialização dos protótipos serão: materiais inovadores aplicados ao envelope 
do edifício, sistemas de frio e calor e armazenamento de energia. 

 

Para mais informações, consulte o website do Projeto: http://innoinvestproject.eu/pt/home-2/  
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