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investigação

a ua no cluster habitat sustentável
a sustentabilidade da 
construção como força 
motriz para a inovação 
e competitividade
A Universidade de Aveiro é associada 
da Plataforma para a Construção 
Sustentável, que é a entidade gestora do 
Cluster Habitat Sustentável em Portugal. 
Numa fase de evidente crise no setor da 
construção, as atenções viram-se para a 
inovação com base na sustentabilidade, 
em todas as vertentes desta mega 
fileira do Habitat. Daí, a importância da 
cooperação em rede entre empresas e 
demais entidades com as universidades e 
outras infraestruturas tecnológicas.

A um ritmo de 120 mil novos fogos por 
ano, até ao final da década de 1990, o 
sector da construção chegou à atual 
situação de 1 milhão e 800 mil fogos 
devolutos, por habitar ou a precisar de 
reabilitação. Uma crise de proporções 
consideráveis que se reflete num número 
significativo de insolvências e de aumento 
de desemprego no setor. Muitos veem 
na reabilitação do património edificado 
uma possível solução interna para a 
crise e para um conjunto alargado de 
empresas de diferentes subsectores 
associados à fileira das atividades de 
construção. Victor Ferreira, Professor 
do Departamento de Engenharia Civil 
da UA, que preside à Plataforma para a 
Construção Sustentável, entidade gestora 
do Cluster Habitat Sustentável, salienta a 
importância, neste momento, da inovação 
apoiada em critérios de sustentabilidade 
para o reforço da competitividade das 
entidades do cluster. 

Envolvendo a fileira da construção, o 
cluster integra empresas e associações 
ligadas à extração de matérias-primas, 
produtoras ou transformadoras de 
materiais de construção, empresas de 
construção, fornecedores de serviços e 
equipamentos para o habitat (domótica, 
energia e ambiente) e ainda entidades 
do sistema cientifico-tecnológicos e 
municípios, entre outros. O cluster, 
reconhecido pelo QREN-POFC no âmbito 
das Estratégias de Eficiência Coletiva, 
procura criar “sinergias no sentido do 
desenvolvimento de novos produtos, 
tecnologias e sistemas de construção 
sustentável e de uma nova prática na 
conceção de espaços envolventes, 
induzindo uma atitude de inovação 
através da sustentabilidade do ambiente 
construído que se pretende geradora de 
fatores de competitividade acrescida”. 
Esta missão consta da apresentação do 
cluster em http://www.centrohabitat.net.

Para perceber a importância desta fileira 
na economia portuguesa, refira-se que 
mais de metade das 27 mil empresas 
exportadoras portuguesas (que também 
importam matérias primas) insere-se na 
fileira Habitat quando se considera o 
balanço exportações-importações. Desde 
2007, que a Plataforma para a Construção 
Sustentável tem desenvolvido um trabalho 
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a ua no cluster habitat sustentável

de crescimento e consolidação da rede 
de cooperação que é o Cluster Habitat 
Sustentável. A Plataforma detém hoje 
mais de 100 associados, maioritariamente 
empresas, mas envolvendo também 
associações, universidades, municípios, 
entre outras entidades. A partir do 
seu reconhecimento, em 2009, como 
Estratégia de Eficiência Colectiva, viu 
aprovados e financiados 35 projetos 
num total correspondente a 48 
milhões de euros. Três deles são os 
chamados projetos âncora: o Centro de 
Competências e Materiais de Construção 
Sustentável, o Centro de Conhecimento 
em Tecnologias de Construção 
Sustentável e o Centro de Competências 
em Sustentabilidade do Habitat, este 
último promovido pela própria Plataforma 
e onde a UA também participa como 
membro dos grupos piloto em curso. 
Para além destes, decorre um conjunto 
de projetos complementares, promovidos 
por empresas e outras entidades 
individualmente e em consórcio. 

Contributos da UA
Este cluster está especialmente 
representado na região Norte e Centro, 
onde a UA se destaca pelos projetos que 
desenvolve nesta área da sustentabilidade 
do ambiente construído. A UA tem 
vindo a desenvolver o projeto “Campus 
Exemplar”, precisamente com o objetivo 
de aplicar ao campus universitário os 
princípios da sustentabilidade (ver página 
50 nesta edição da Linhas). Por outro 
lado, a sua participação na InovaDomus 
– associação promotora do projeto “Casa 
do Futuro” – que também é associada 
da Plataforma reforça esta ligação. A 
InovaDomus promoveu também o projeto 
“Futuro do Habitat”, concluído em 2011, 
com a apresentação de um manual de 
reabilitação de edifícios – cuja ideia chave 
se pode traduzir em “dar futuro às casas 
do passado” – e ultimou agora o projeto 
“INNOV”, com apresentação de um 
manual de boas práticas de gestão para a 
inovação nas empresas desta fileira.

A Universidade tem vários dos seus 
departamentos envolvidos em projetos 
neste domínio da sustentabilidade do 
ambiente construído. No Departamento 
de Engenharia Civil, docentes e 
alunos de pós-graduação (mestrado e 

doutoramento) realizam trabalhos de 
investigação em áreas como a análise de 
riscos, a sustentabilidade da construção 
e a reabilitação do património. A UA 
participa num projeto pioneiro, liderado 
pela comunidade intermunicipal da região 
de Aveiro, ligado ao desenvolvimento 
da eficiência hídrica em edifícios e 
espaços públicos e financiado pelo Plano 
Operacional de Valorização do Território 
(POVT) e onde a Plataforma participa na 
comissão de acompanhamento do projeto.

A eficiência energética nos edifícios é uma 
área para a qual tem também contribuído 
o Departamento de Engenharia Mecânica 
(DEM). No Grupo de Investigação em 
Sistemas Energéticos Sustentáveis 
(GISES) participam também investigadores 
de outros departamentos da UA. Para 
além do DEM, também o Departamento 
de Economia, Gestão e Engenharia 
Industrial e o Departamento de Ambiente 
e Ordenamento participam na formação 
e investigação em sistemas energéticos e 
sustentabilidade. 

Rede potencia I&D e ligação 
à sociedade
A UA aderiu, recentemente, à 
rede internacional de investigação 
CarbonInspired que se dedica ao estudo 
de novos materiais com nanopartículas 
baseadas em carbono e suas aplicações 
aos sectores automóvel e da construção. 
Uma das possíveis aplicações que está 
a ser estudada é a obtenção de uma 
espuma com um isolamento térmico 
muito eficiente.

Por outro lado, a Universidade possui 
o único Laboratório Associado em 
Materiais em Portugal, o Centro de 
Investigação em Materiais Cerâmicos e 
Compósitos (CICECO), que atua na área 
da ciência e engenharia dos materiais, 
incluindo a área de “Reciclagem, 
Desperdícios e Produtos Verdes”. 

Para além dos casos referidos, várias 
outras iniciativas da Universidade 
poderão ser inseridas na estratégia 
coletiva representada pelo Cluster Habitat 
Sustentável. Na área da domótica, 
tanto o Departamento de Eletrónica, 
Telecomunicações e Informática como o 
Departamento de Engenharia Mecânica 

têm desenvolvido atividade. Os trabalhos 
de investigação na área do ordenamento 
do território e planeamento urbano do 
Departamento de Ciências Sociais, 
Políticas e do Território, ou nas áreas de 
resíduos, ambiente e sustentabilidade 
desenvolvido no Departamento de 
Ambiente e Ordenamento, ou ainda a 
experiência em avaliação de impacte 
ambiental do Instituto de Ambiente e 
Desenvolvimento são outros exemplos. 
Neste domínio é também de realçar, pela 
afinidade dos temas investigados, o trabalho 
desenvolvido por um outro Laboratório 
Associado presente na UA, o Centro de 
Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM).

Por todos estes factos, torna-se 
imprescindível, salienta o Prof. Vítor 
Ferreira, às equipas de investigação da 
UA que se deem a conhecer através da 
rede que o cluster Habitat Sustentável 
representa para ser possível potenciar os 
seus trabalhos de I&D e de cooperação 
com a sociedade. A Plataforma para a 
Construção Sustentável, entidade gestora 
do cluster Habitat Sustentável, tem sede 
no Curia Tecnoparque e uma delegação 
na UA (Departamento de Engenharia 
Civil). É de destacar que esta associação 
é membro da Plataforma Europeia 
Tecnológica da Construção e da Energy 
to Building Association bem como da 
Europe Intercluster, redes internacionais 
onde é possível promover o networking 
em benefício dos seus associados. Está 
assim disponível para ser contactada por 
todos aqueles que têm a sustentabilidade 
como foco de inovação. 

contactos

centrohabitat@centrohabitat.net

www.centrohabitat.net


