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Cluster Habitat Sustentável - Rede de Cooperação   

 Cluster Habitat ? – agregador em rede da cadeia de valor: 

Matérias primas| Materiais e produtos | Construção e Imobiliário | Equipamentos e outros bens | 

 

 Criar sinergias para novos produtos, tecnologias e sistemas de construção e reabilitação, de uma 

nova prática de conceção de espaços e envolventes, induzindo atitude de inovação através da 

sustentabilidade para gerar competitividade acrescida. 

 O cluster adotou a Sustentabilidade como fator dinâmico para o seu desenvolvimento. Assim 

surge a denominação do cluster “Habitat Sustentável”.  

 Valorizar no mercado nacional o desenvolvimento de materiais, soluções e tecnologias de 

construção sustentável, especialmente na conservação e requalificação do património 

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

 Em ambos os mercados, a afirmação da sustentabilidade por parte das entidades do cluster 

pode constituir um elemento de diferenciação, gerador de competitividade. 
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Cluster Habitat Sustentável - Rede de Cooperação   

O que é um Cluster?  
 
Uma concentração geográfica de uma cadeia de valor com atividades económicas e inovadoras interconectadas; 
Envolve uma aglomeração de empresas e de instituições que simultaneamente colaboram e competem. 

 
Qual é o valor de ser parte de um Cluster? 
 
Os clusters apoiam o desenvolvimento económico através da especialização das regiões em atividades em que 
as empresas podem alcançar maior produtividade através do acesso a economias com escala ou com outras 
vantagens comparadas; 
 
Indústrias que participam de um cluster forte registam maior crescimento, promovem mais emprego bem como 
maiores taxas de expansão e de inovação (patentes, etc.); 
 
Um cluster fortalece a colaboração dentro do grupo e facilita a troca de informações, a formação,  projetos 
conjuntos, o marketing e relações públicas bem como a internacionalização; 
 
Um cluster facilita o acesso à procura, às competências ou a fornecedores dentro dos aglomerados do cluster e, 
consequentemente, aumenta os efeitos positivos naturais no cluster; 
 
O programa de ação um cluster deve ser parte integrante de uma política eficaz de inovação a nível regional bem 
como nacional, sendo essenciais para a execução de políticas de inovação. 
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Cluster Habitat Sustentável - Rede de Cooperação   

 

A Plataforma para a Construção Sustentável enquanto associação sem fins lucrativos 

associa em rede 125 associados, maioritariamente empresas: 
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 Empresas de diferentes sectores 

 Associações empresariais 

 Municípios 

 Universidades e Institutos 

 Centros Tecnológicos 

 Institutos públicos 

 Outros … 

 

 

 (www.centrohabitat.net)    
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Cluster Habitat Sustentável - Rede de Cooperação   

As atividades de animação e gestão do Cluster Habitat Sustentável integraram-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)  
  Redes sociais (http://www.facebook.com/centrohabitat)  
  Newsletter mensal 
  Oportunidades de Projetos para os Associados  
  Promoção das ações desenvolvidas pelos Associados 
   

 2. Organização de Seminários e Congresso 
  CINCOS – congresso do cluster (2008/2010/2012/…2014) 
  Seminários temáticos para o Cluster Habitat Sustentável 
  … 

5 



Cluster Habitat Sustentável - Estratégia 2014-2020 
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Congresso do Cluster Habitat  
4ª edição: Porto, 13-14/11/2014  

em www.cincos.pt  

http://www.cincos.pt/


Cluster Habitat Sustentável - Rede de Cooperação   

Na área da PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE: 
 

 1. Projetos de inovação e competitividade para o cluster 
  

 Oportunidades de mercado e de inovação  
 Dinamização de Projetos nacionais e internacionais 
 Ações de benchmarking, grupos temáticos,  
 Promoção do trabalho em rede e disseminação de resultados 
 … 
 

2. Outros projetos:  
 com comunidades municipais no domínio das Parcerias para a Regeneração Urbana. 
 Importante para fomentar a interação municípios - empresas para promoção da 
 economia local. 
 

3. Cooperação Internacional 
   

ECCP (rede de clusters europeus) – reconhecimento europeu do cluster -  Bronze Label 

ECTP + E2BA (Plataforma Europeia Tecnológica da Construção e Energy to Building Association) 
ECOPlatform (rede de operadores das declarações ambientais de produto da construção) 
Interação com outros clusters 
… 
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Cluster Habitat Sustentável – Programa de Ação 2009/2013 
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• Projetos âncora do Cluster Habitat em 2009-2013: 



Cluster Habitat Sustentável – Programa de Ação 2009/2013 

 Os Projetos Complementares foram todos aqueles dinamizados pelas empresas e outras 

entidades do cluster no âmbito dos diversos Sistemas de Incentivo do QREN e enquadrados na 

EEC do cluster; 

 

 A sustentabilidade da construção foi focalizada através de um conjunto de temas agrupados e 

que serviram de enquadramento para as prioridades estratégicas da EEC/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. 

9 



Selo de Sustentabilidade  
 
Atribuído a entidades diversas (empresas e outras) 
 
Um prémio e um estímulo aos diversos agentes do 
cluster, reconhecendo os esforços de boas práticas no 
sentido da sustentabilidade.  
 
Um selo qualificador com base em critérios rigorosos 
(sociais, ambientais e económicos)  
 
Demonstração de aposta clara na sustentabilidade 
como mote para a inovação e competitividade por 
parte de empresas e demais entidades do cluster 
Habitat.  
 
 
www.centrohabitat.net  

Cluster Habitat Sustentável – Programa de Ação 2009/2013 
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Sistema DAPHabitat: (SIAC 18653/2011) 
 
 www.daphabitat.pt  
 
 
Objectivos:  
 
• Criação e gestão de um programa de registo de declarações 

ambientais de produto, para produtos da fileira do habitat; 
 

• Eliminação de  eventuais barreiras à exportação de produtos 
nacionais; 
 

• Ferramenta de eco-inovação para produtores de materiais e 
produtos para o Habitat; 
 

 
Projeto complementar do Cluster Habitat Sustentável (SIAC) 

 
 

Cluster Habitat Sustentável – Programa de Ação 2009/2013 
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Oportunidades ao nível Nacional e Europeu – o mercado da INOVAÇÃO: 

 Programas regionais 

 Portugal 2020  

 Horizon 2020 

  

 Uma estratégia para potenciar oportunidades: 

 Programa nacional e regionais: 

 Especialização Inteligente (RIS3); Programas operacionais; Oportunidades para 

financiamento; … 

 Horizon 2020: 

 Desafios Societais; Liderança Industrial; Programa para as PMEs; Outros 

financiamentos (PPP; EIT; EIP) … 
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Cluster Habitat Sustentável - Estratégia 2014-2020 

 

 Grupos de trabalho na Plataforma para fomentar parcerias e definir 2014-2020: 

 

Territórios e Cidades 
Sustentáveis 

Eco-inovação e 
Fomento Industrial 

Internacionalização e 
Negócios 
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 Para além dos projetos de inovação, outras formas de abordagem à Internacionalização são uma 

oportunidade de teste de diferentes soluções integradas num contexto baseado na 

sustentabilidade e competitividade; 

 

 A adaptação ao novo contexto imposto pelas diretivas europeias como a EPBD ou o novo REPC, 

contextualizam operações norteadas pela sustentabilidade como o uso eficiente dos recursos; 

 

 Desafios interessantes em termos de produtos e soluções que a estratégia do Cluster Habitat 

integra na dinâmica dos seus grupos de trabalho. 
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 O projeto de dinamização do Cluster Habitat em curso em 2014 (SIAC nº 40969): 

 “CLUSTER HABITAT SUSTENTÁVEL - DINAMIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO” 

 

 Eixos de intervenção: 

a) Animação de grupos de trabalho focalizados em oportunidades de internacionalização e 

negócios, orientado para nichos de elevado potencial no mercado externo; 

b) Agregação de competências dos agentes do cluster para a oferta de produtos e serviços 

trabalhados em consórcio; 

c) Realização de consórcios para a apresentação de propostas de produtos e serviços no mercado 

internacional; 

d) Posicionamento de excelência do cluster junto dos parceiros nacionais e internacionais. 

e) Ações de articulação com outros clusters em temas como Smart Cities, Produção Sustentável e 

outros. 
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Conclusão 

 

Atento às oportunidades no campo nacional e internacional. 

Promoção das empresas e outras entidades, seus produtos e serviços. 

O papel dos Clusters no plano Europeu está claro no novo quadro 2014-2020. 

O Cluster Habitat Sustentável está aberto a todos que apostem na sustentabilidade como 

mote para a inovação e competitividade. 

Uma rede de parceiros para os desafios da inovação, internacionalização e competitividade. 

 

 

  

 

+ info:      centrohabitat@centrohabitat.net   

 www.centrohabitat.net 
 

[Sustentabilidade – Inovação – Competitividade] 

16 



Victor Ferreira  
Plataforma Construção Sustentável 

Entidade Gestora do Cluster Habitat Sustentável 
 

17 

2ª CONFERÊNCIA PASSIVHAUS PORTUGAL 2014 
29 de Novembro de 2014 
Aveiro - Centro Cultural e de Congressos 


