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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 estratégico,
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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Rede de cooperação – Cluster Habitat Sustentável

A Plataforma para a Construção Sustentável é a entidade gestora do cluster Habitat Sustentável
em Portugal, reconhecida pelo QREN em 2009, associando em rede:



Associações empresariais
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Empresas de diferentes sectores,
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Autarquias
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Universidades e Institutos,



Centros Tecnológicos



Institutos públicos
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Associados (99)

Associados (99)
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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
Divulgação de projetos e resultados dos associados
Lançamento de Iniciativas de Reconhecimento da Sustentabilidade
2. Organização de Seminários e Congresso
CINCOS 2012 – programação e lançamento do congresso do cluster (Junho/2012)
Seminários temáticos para o Cluster Habitat Sustentável (parceria com associados)
Seminários no âmbito dos projectos com municípios
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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 complementares da EEC
Acções de benchmarking, diagnóstico estratégico (grupos piloto), programa de Inovação
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)
Protocolo com Cluster Construccion (Espanha)
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PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE:

Seminário “Estratégias de Crescimento e Internacionalização no cluster Habitat”:
Este evento insere-se num ciclo de seminários no projeto âncora “Centro de Competências para a
Sustentabilidade do Habitat”, promovido pela Plataforma para a Construção Sustentável, enquanto entidade
gestora do Cluster Habitat Sustentável.

De forma articulada estão programados um conjunto de três seminários, abertos a toda a comunidade:
16/11/2011: Seminário “Estratégias de Crescimento e Internacionalização” (Porto)
07/12/2011: Seminário “Sustentabilidade e o Edifício de Balanço Zero” (Coimbra)
18/01/2012: Seminário “Comunidades Sustentáveis” (Santarém)

Estimular a reflexão e a identificação de pistas de ação sobre o posicionamento e ambição das empresas e
demais entidades do cluster Habitat, num contexto de “economia internacionalizada”.

Formação de 3 Grupos de trabalho envolvendo associados da Plataforma .
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Conclusão
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
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Entidade gestora do Cluster Habitat Sustentável
www.centrohabitat.net
centrohabitat@centrohabitat.net
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