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 “Cluster Habitat Sustentável – rede de cooperação”    

Victor Ferreira  
(Plataforma Construção Sustentável)  



 

 O cluster Habitat? – agregador em rede de atividades económicas distintas de áreas: 

Matérias-primas | Transformação Materiais e produtos | Construção | Equipamentos | Outros fornecedores  

 Criar sinergias no sentido do desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e sistemas de construção 

e de uma nova prática de conceção de espaços e envolventes, induzindo uma atitude de inovação 

através da sustentabilidade, geradora de fatores de competitividade acrescida. 

 Este cluster adotou a Sustentabilidade como fator dinâmico para o seu desenvolvimento, contribuindo 

assim para tornar o “Habitat Sustentável”. Assim surge a denominação do cluster. 

 A EEC valoriza no mercado nacional o desenvolvimento de materiais, soluções e tecnologias de 

construção sustentável, especialmente na reabilitação, conservação e qualificação do património 

construído, que se estende também à construção nova  no mercado internacional. 

 Em ambos os mercados, a afirmação de uma especialização em sustentabilidade por parte das empresas 

e municípios pode constituir um elemento de diferenciação, gerador de competitividade. 
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 Empresas de diferentes sectores 

 Associações empresariais 

 Autarquias 

 Universidades e Institutos 

 Centros Tecnológicos 

 Institutos públicos 

 Outros … 

 

 

 (www.centrohabitat.net)   

 

 

A Plataforma para a Construção Sustentável associa em rede: 
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109 Associados 



As atividades de animação e gestão do cluster Habitat Sustentável integram-se em duas linhas de ação: 
 

 Comunicação e informação para o cluster 
 Promoção da Inovação e Competitividade 

 
 

Na área da COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO PARA O CLUSTER: 
 
 1. Sistema de gestão de conteúdos para o Cluster Habitat Sustentável 

   Comunicação com o cluster (www.centrohabitat.net)  
  Acesso redes sociais (http://www.facebook.com/centrohabitat)  
  Oportunidades de Projectos para os Associados  
  Promoção das acções desenvolvidas pelos Associados 
  Lançamento de Iniciativas de Reconhecimento da Sustentabilidade 

 

 2. Organização de Seminários e Congresso 
  CINCOS 2012 – programação e lançamento do congresso do cluster (Set/2012) 
   Seminários temáticos para o Cluster Habitat Sustentável  (parceria com associados) 
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Na área da PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE: 
 

 1. Projetos de inovação para o cluster 
  

 Estudos de mercado e inovação sobre temas como: 
 (Materiais, Tecnologias de construção, Qualificação, Empreendedorismo e sustentabilidade)
 Dinamização de Projetos 
 Acções de benchmarking, diagnóstico estratégico (grupos piloto),  
 Promoção do trabalho em rede e disseminação de resultados 
  

 Outros projetos: envolvendo comunidades municipais no domínio das Parcerias para a 
Regeneração Urbana. Importante para fomentar a interação dos municípios e empresas para 
promoção da economia local. 

 

2. Cooperação Internacional 
   

ECTP-E2BA (Plataforma Europeia Tecnológica da Construção e Energy to Building Association) 
Europe Intercluster (“sustainable construction club” entre clusters europeus) 
ECO Platform (rede de operadores das declarações ambientais de produto da construção) 
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Cluster Habitat Sustentável – programa de ação  



Projetos Âncora 

 PA1 – Centre for Sustainable Construction Materials 

 Ações de suporte ao desenvolvimento de materiais, soluções e 

tecnologias de produção sustentáveis – espaço de teste e validação; 

 

 

 PA2 – Centre for Sustainable Construction Technologies 

 Ações de suporte ao desenvolvimento de tesnologias e sistemas de 

construção sustentáveis, teste de elementos de construção; 

 

 

 PA3 – Competence Centre for Habitat Sustainability 

 Este projeto integra e fomenta a rede de conhecimento e inovação, 

promove a disseminação de projetos e seus resultados, incentiva as 

parcerias entre associados. 



 

 Os Projectos Complementares são todos aqueles dinamizados pelas empresas e outras entidades do 

cluster, no âmbito dos diversos Sistemas de Incentivo do QREN, desde que enquadrados na EEC do 

cluster; 

 

 A sustentabilidade da construção é focalizada através de um conjunto de temas agrupados da seguinte 

forma e que servem de enquadramento para as prioridades estratégicas da EEC do Cluster: 
 

 Materiais e produtos para a construção sustentável, 

 Tecnologias e sistemas de construção e reabilitação sustentável, 

 Impacto e desempenho energético e ambiental,  

 Utilização de recursos naturais, 

 Economia e gestão da construção sustentável. 

 

Cooperação – cluster Habitat Sustentável 



 

 

 33 projetos (âncoras e complementares) já aprovados sob a EEC do cluster Habitat Sustentável  no 

período  de Outubro/09 atéSetembro/2011: 

 1 SIAC Entidade Gestora; 3 Projectos Âncora;  29 Projectos Complementares; 

 11 SIAC; 2 SAICT; 4 SI PME; 8 SI Inovação; 8 SI IDT; 

 Envolvendo até ao momento parcerias entre diversas entidades do cluster: 

 29 empresas;  

 6 Associações industriais;  

 9 universidades e outros centros de I&D;  

 3 Centros Tecnológicos; 

 

 48 M€ de Investimento total aprovado; 27.5 M€ de Incentivo total atribuído.  
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Alguns Projetos… 

 nano@construção -  nanomaterials in Construction 

 

 

 

 Wallinblock – construction system for a sustainable construction with low impact materials  

  

 

 Solar Tiles – ceramic based photovoltaic systems 

 

 

 DAPHabitat – EPD national registration system   

 

 



CCSH – Projeto Âncora do Cluster Habitat Sustentável 

Grupo I 
Qualificação e Cadernos 

de Encargos 

 

Grupo II 
Crescimento e 

Internacionalização 

Grupo III 
Cidades sustentáveis 

“Estratégias de crescimento”   
Porto 16/11/11 

“Sustentabilidade e o  

Edifício de Balanço Zero” 
Coimbra 07/12/11  

“Comunidades Sustentáveis” 
Santarém 18/01/12  

O mercado compra o verde? 
Posição e papel dos clientes 
particulares e outros elos na 
cadeia de valor da fileira? 
parcerias para a inovação? 

Será a internacionalização a 
única solução? Qual o futuro 
da reabilitação do edificado 
em Portugal?  

Princípios de sustentabilidade 
devem ser adoptados pela 
fileira? Requisitos são 
relevantes para consumidor e 
promotor? 

Como incorporar princípios 
na fileira numa ótica 
centrada na procura? 

Que princípios de 
sustentabilidade devem ser 
adoptados pelos agentes 
públicos? Que papel devem 
ter na divulgação junto das 
comunidades? Como? 

Como potenciar a 
comunicação e informação 
ao mercado? 

Como fomentar a 
competitividade do tecido 
económico regional? 

Ações de gestão urbana a 
incorporar? Qual o custo-
benefício? Que contributo 
para a competitividade do 
território? 

Que como aproximar estes 
temas do cidadão? Como 
disseminar boas práticas de 
vida e sustentabilidade? 

Seminários 



Iniciativas para o Cluster Habitat Sustentável 

 

Outros Iniciativas em curso:  

1) Grupos de trabalho 

2) Diretório dos Associados 

3) CINCOS’2012 
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CINCOS’12: 

Congresso de Inovação na Construção Sustentável  

 Agregar os agentes do cluster (empresas, municipios, 

centros de I&D, outros) de modo a promover os seus 

produtos, competências  e serviços no sentido de 

gerar parcerias úteis. 

Workshops, Comunicações e Exibição de produtos. 

 

Resumos – até 30/04/2012 

Comunicações (Artigos) – até 30/06/2012 

 

 

Iniciativas para o cluster Habitat Sustentável 
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Conclusão 

Um espaço de “procura e encontro” de parceiros para os desafios da inovação e competitividade.  

A Plataforma para a Construção Sustentável está aberta a todos que pretendam utilizar o tema da 

sustentabilidade como mote para a inovação. 

 

[Sustentabilidade – Inovação – Competitividade] 

 

  

+ Informação:            centrohabitat@centrohabitat.net   

                                     www.centrohabitat.net 



Obrigado ! 

Entidade Gestora do Cluster Habitat Sustentável 


