
       
 
 

 
 

PROJETO PRESTIGE AEC - INFORMAÇÃO  

 

O âmbito do Projeto Prestige AEC consiste na conceção, elaboração e publicação de um 

Livro de autor, de grande formato, que será a base de partida para a realização de 

exposições e eventos, a nível global, com especial incidência em mercados 

internacionais estratégicos para as empresas portuguesas.  

A penetração e o sucesso em tais mercados dependem das vantagens competitivas que 

se consigam criar, sendo a imagem e o prestígio fatores de competitividade da maior 

importância. 

A PTPC está a desenvolver o Prestige AEC, no contexto do Projeto designado por Multi 

AEC - Gestão Integrada das Multilaterais, inserido no Programa Operacional de 

Competitividade e Internacionalização. Este Projeto Multi AEC é promovido pelo Cluster 

AEC e visa o reforço das atividades de cooperação e parceria no Setor, numa 

abordagem ao mercado das Multilaterais Financeiras, promovendo a capacidade 

competitiva Internacional do Cluster, através da implementação de um plano 

estruturado de ação. 

Aproveitando as visitas de trabalho às Multilaterais e outras ações de 

internacionalização, será apresentada e divulgada uma publicação de referência que 

evidenciará as competências e o nível de excelência das empresas portuguesas. 

O Projeto Prestige AEC é, portanto, dinamizado pela PTPC/Cluster AEC, com o apoio e 

financiamento do Portugal 2020, pretendendo-se selecionar um conjunto de Conteúdos 

Visuais de promoção das Obras de Referência executadas pelas empresas portuguesas, 

para exposição internacional. 

Do total de obras propostas, apresentadas pelas empresas nas suas candidaturas, serão 

selecionadas cerca de 30 finalistas, por um Júri constituído por representantes de 

Instituições de referência do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, Ordens 

Profissionais e Associações do Setor AEC.  

Este Projeto visa fotografar obras, projetos ou produtos de referência da arquitetura, 

engenharia e construção portuguesas, por forma a mostrar as reais capacidades das 

nossas empresas. O Prestige AEC será divulgado junto das Entidades Multilaterais e de 

um conjunto de investidores relevantes em mercados centrais. 

As obras portuguesas serão apresentadas numa Publicação de Referência, um trabalho 

de fotografia artística, sem texto, recorrendo-se apenas ao discurso visual, com 



       
 
 

 
 

conteúdos de prestígio, de elevada qualidade criativa e com impacto, 

independentemente da sua dimensão, evidenciando as competências das empresas 

do Setor AEC. 

Para que o Projeto Prestige AEC tenha a abrangência e a visibilidade que se pretende 

atingir, o desafio foi lançado ao fotógrafo de renome internacional, Augusto Alves da 

Silva, cujo percurso profissional atravessa ambos os mundos, o da fotografia e o da 

engenharia. 

O Livro incluirá 2 fotografias artísticas de cada obra selecionada e será utilizado na 

promoção das competências e do nível de excelência da oferta nacional do Setor AEC 

e as empresas serão convidadas a participar nas várias exposições/eventos, onde 

poderão também promover mostras adicionais por iniciativa própria, bem como edições 

especiais do Livro. 

O Projeto Prestige AEC conta com o apoio da AICEP - Agência para o Investimento e 

Comércio Externo de Portugal. 

 


