PROMOÇÃO DA BIOECONOMIA SUSTENTÁVEL
Programa de Recuperação e Resiliência

CONVITE À CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO
ANEXO II.8

ANEXO II - FORMULÁRIOS – TIPO (MINUTAS)
ANEXO II.8 – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Texto com um máximo de 4000 caracteres por ponto, texto de corpo em fonte Calibri 10, espaço
simples e margens mínimas de 2,5 cm. A informação para além dos 6000 caracteres não será
considerada.
Demonstrar, de forma concisa e específica, para o Projeto em questão:
i. A experiência e informação relativa ao promotor / líder do consórcio e envolvimento dos
parceiros no projeto (com descrição do contributo de cada entidade parceira no âmbito do
projeto integrador);
ii. A Relevância do Projeto - ter em consideração os Objetivos com as Políticas Públicas europeias
e nacionais, contribuindo para as transições ecológica e digital, para a redução de emissões de
carbono diretas e indiretas, para o crescimento económico sustentável e para a justiça social. Deve
ser evidente que o Projeto integra os princípios e objetivos do PRR e de uma Bioeconomia
Sustentável, orientando a inovação para a incorporação de matérias de base biológica e para o
aumento da circularidade nos processos produtivos ao longo das cadeias de valor. Deve
especificar os Pilares de Intervenção em cada Fileira da Iniciativa para a Bioeconomia Sustentável.

iii. Potencial de Transição de Escala de Maturidade, quer em termos de I&D para Piloto quer para
Industrial e capacidade de Mobilização de Recursos (humanos, financeiros e tecnológicos) para a
Implementação do Projeto.
iv. Impacto esperado do Projeto na Transição Ecológica (redução no uso de matérias de base fóssil
e aumento da valorização de biomassa, de subprodutos e de resíduos agroindustriais; redução
de emissões; contributo para uma maior eficiência de recursos; promoção de simbioses
industriais e outros); na Transição Digital (tecnologias de rastreamento do processo produtivo
demonstrativo da sustentabilidade dos processos e produtos, nomeadamente materiais e
energia incorporados, processos utilizados e outros); no Desenvolvimento Económico
Sustentável (contributo para o VAB, criação de emprego, competitividade das empresas em
termos de diversificação de mercados, contributos para as exportações ou substituição de
importações e outros); na Penetração dos Mercados (quotas de mercado dos novos produtos) e
na capacidade de Disseminação dos Métodos e Resultados (de inovação, de produção industrial,
de métodos de divulgação e marketing e outros).

