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Cluster Habitat Sustentável – a rede de cooperação 

 
 

 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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Cluster Habitat Sustentável - rede de cooperação 

A Plataforma para a Construção Sustentável é a entidade gestora do cluster Habitat Sustentável 

em Portugal, reconhecida pelo QREN em 2009, associando em rede mais de 95 associados: 

 

 Associações empresariais 

 Empresas de diferentes sectores, 

 Autarquias 

 Universidades e Institutos, 

 Centros Tecnológicos 

 Institutos públicos 

 Outros … 
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Cluster Habitat Sustentável - rede de cooperação 

  

 Para criar uma dinâmica concertada no cluster através da inovação para o reforço da sua 

competitividade, entendeu-se necessário que o Programa de Ação envolvesse: 

 

 Consolidação da base institucional e estruturação do Cluster para uma afirmação arrojada e 

ambiciosa no país e no estrangeiro. 

 

 Desenvolver no Cluster as capacidades para “agarrar” as novas oportunidades despoletadas pela 

evolução dos mercados, nomeadamente no que respeita às novas tecnologias associadas à 

sustentabilidade da construção.  

 

 Afirmar o princípio da diferenciação pela sustentabilidade da construção, com soluções integradas 

para o Habitat, de maior valor acrescentado, com os contributos complementares das várias fileiras 

produtivas do cluster. 
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Cluster Habitat Sustentável - rede de cooperação 

 A estratégia de eficiência colectiva (EEC) para o “Cluster Habitat Sustentável” assenta assim num 

Programa de Ação que visa a promoção activa da inovação, orientada pela construção sustentável 

como elemento activo na melhoria da competitividade empresarial. 

 

 O programa para o Cluster Habitat Sustentável foi corporizado num conjunto de 3 Projectos Âncora e 

num documento de Enquadramento de Projectos Complementares, projetos estes a dinamizar pelas 

empresas e outras entidades no âmbito dos diversos Sistemas de Incentivo do QREN. 

 

 Os projectos âncora do cluster que constituem o Programa de Acção harmonizam a integração das 

competências existentes com as necessidades das empresas que compõem o cluster.  

 

 Estes projectos âncora estruturam três eixos fundamentais de acção colectiva de dinamização de 

projectos complementares enquadrados com a EEC do cluster, destinada a suportar um acréscimo de 

competitividade.  
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Cluster Habitat Sustentável - rede de cooperação 

 

 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. 
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Cluster Habitat Sustentável - rede de cooperação 
 

 

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

período  de Outubro/09 até Junho/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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Cluster Habitat Sustentável - rede de cooperação 

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) e em redes sociais 
  Oportunidades de Projectos para os Associados  
  Promoção das acções desenvolvidas pelos Associados 
  Divulgação de projetos e resultados dos associados 
  Fomento de um portal de Sustentabilidade (em curso) 

 

 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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http://www.centrohabitat.net/


Cluster Habitat Sustentável - rede de cooperação 

Na área da PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE: 
 

 1. Projetos de inovação para o cluster 
  
  Entidade Gestora – Animação e coordenação do cluster Habitat Sustentável (SIAC/02/2009) 
  Acções de comunicação com o cluster (Feiras, Seminários, Congresso CINCO’2008, 2010 e 2012) 
  Estudos de mercado e inovação sobre temas como: 
  (Materiais, Tecnologias de construção, Qualificação, Empreendedorismo e sustentabilidade) 
   Dinamização de Projetos complementares da EEC 
  Acções de Formação no âmbito de parcerias com associados 
   

 Projeto Âncora - Centro de Competências para a Sustentabilidade do Habitat (SIAC/03/2009) 

  Acções de benchmarking, diagnóstico estratégico (com grupo piloto), programa piloto para Inovação 
  Dinamização de Projetos (Workshops de inovação) 
  Promoção do trabalho em rede e disseminação de resultados 
   
 Projeto Complementar – Nanotecnologias na Construção  (SIAC/03/2009) 
  Acções de benchmarking, diagnóstico estratégico (com grupo piloto),  
  Processos e produtos inovadores 
  Disseminação de resultados pelo cluster 
 
 Projeto Complementar – Sistema de registo nacional de declarações ambientais de produtos  (DAPhabitat) 
  Desenvolvimento do sistema de registo nacional das DAP 
  Parceria com associações empresariais 
   

Outros projetos a decorrer com comunidades intermunicipais e municípios no domínio das Parcerias para a Regeneração 
Urbana. Importante para fomentar a interação dos municípios e empresas para promoção da economia local.  
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A sustentabilidade 

 O Desenvolvimento Sustentável só pode ser alcançado se os impactos ambientais, sociais e 
económicos evoluírem de forma equilibrada.  

 

 A Construção Sustentável deve contribuir para a qualidade de vida das pessoas sem 
hipotecar a qualidade de vida e os recursos das gerações futuras.  

 
 A seleção dos materiais de construção, o desenho arquitetónico, as soluções construtivas, 

fatores sócio-culturais, económicos e outros são necessários á criação de projetos 
sustentáveis. 

 
Ambiente 

Economia Social 

Sustentável 
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A sustentabilidade 

 A construção é uma atividade consumidora de recursos e com um impacte significativo no 

ambiente, devendo procurar crescentemente minimizar ou compensar os impactes 

negativos e valorizar os impactes positivos. 

 

 Associados ao seu ciclo de vida estão também elevados valores de utilização de recursos 

como energia, água, matérias-primas e produção de resíduos, entre outros.  
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A sustentabilidade 

 Opinião pública com consciência mais alerta para as questões da sustentabilidade 

 

 Conduz à sua valorização no mercado  

 

 Sustentabilidade como valor de mercado 

 

  Evolução do enquadramento legal  

 

 Diretiva europeia dos produtos da construção – inserção de 7º requisito básico relativo à 
sustentabilidade; 

 

 prEN 15804 – normas enquadradando a sustentabilidade da construção (DAP) 

 

 Conduzem a constrangimentos sobre os produtos e sua seleção / aplicação 

 

 Conduz à necessidade de avaliação objetiva do grau de sustentabilidade dos produtos 

 

13 



Critérios de avaliação e os materiais 

A seleção de materiais de construção e produtos para uma construção sustentável é uma tarefa difícil : 

 Não afetar a saúde dos utilizadores 

 Aumentar a eficiência energética do edifício 

 Baixa energia incorporada e de fácil processamento 

 Elevada durabilidade e reduzida necessidade de manutenção 

 Redução consumo de materiais e eliminação de materiais acessórios 

 Utilização de materiais recuperados 

 Origem em recursos renováveis 

 Materiais reciclados e recicláveis 

 Baixa emissão de poluentes 

 Produzidos localmente 

Várias ferramentas têm surgido por todo o mundo para avaliar a construção e/ou os materiais 
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Critérios de avaliação e os materiais 

 

Questões relevantes? 

 
 Todos estes critérios e ferramentas enunciados devem ser aplicadas ao processo e produtos 

ao longo do seu ciclo de vida; 

 

  Comparações devem ser efetuadas entre materiais com aplicações equivalentes; 

 

 Durabilidade e outros parâmetros, como poupança de matérias primas e outros recursos 
devem entrar neste balanço; 

 

 Nesta perspetiva há muito trabalho a fazer sobre a sustentabilidade dos produtos que 
contribuem para a construção do nosso Habitat. 
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Critérios de avaliação e os materiais 

 

Questões relevantes? 

 
 Algumas ideias e critérios a ser ponderados como factores promotores de inovação: 

 

o Redução de consumo de materiais? 

o Materiais obtidos a partir de fontes renováveis ?  

o Materiais de menor impacte – processos com menores emissões ?  

o Materiais de mais fácil processamento e de menor energia incorporada ? 

o Materiais duráveis e de baixa manutenção ? 

o … 

 

Todos os aspectos positivos e negativos devem ser balanceados através de life cycle thinking ... 
sem qualquer green washing!  
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DAP Habitat - Uma iniciativa no cluster Habitat Sustentável 
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Sistema de registo nacional de declarações ambientais de produto para o habitat 

(DAPhabitat) 

 

 Objetivos: 

 Promover a elaboração das DAP para o habitat 

 Estabelecer o sistema de registo das DAP 

 Enquadrar o desenvolvimento das DAP com a nova norma europeia (CEN TC 350) 

 Desenvolver as RCP por sector indispensáveis à construção das DAP  

 

 Parceiros: 

 



DAP Habitat - Uma iniciativa no cluster Habitat Sustentável 
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Sistema de registo nacional de declarações ambientais de produto para o habitat 

(DAPhabitat)  

 

 Interligação com a rede europeia de operadores (ECO platform) com apoio do IBU (Instituto 

da Construção e Ambiente); 

 

 Vantagens: 

 Sustentabilidade como valor e elemento de diferenciação no mercado; 

 Valorização dos produtos com base em critérios objectivos (combate ao greenwashing); 

 Ferramenta útil aos produtores para melhoria dos aspectos negativos e valorização 

objectiva dos aspetos positivos dos seus produtos; 

 Eliminação de eventuais barreiras à exportação em mercados exigentes; 

 Integração na rede internacional. 

 



Conclusão 
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 Preocupação do Cluster Habitat Sustentável é ser este espaço de “procura e encontro” de 

parceiros para os desafios da inovação e competitividade.  

 A Plataforma 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 



Entidade gestora do Cluster Habitat Sustentável 
www.centrohabitat.net 
centrohabitat@centrohabitat.net 
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