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

Recursos minerais| Materiais e produtos | Construção e Imobiliário | Equipamentos e outros bens | 
Regeneração Urbana | 

} Criar sinergias no sentido do desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e sistemas de construção 
e reabilitação, 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, municípios e  outras entidades 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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As atividades de animação e gestão do Cluster Habitat Sustentável integram-se em duas linhas de ação: 
 

ü Comunicação e informação para o cluster 
ü 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 – congresso do cluster (2008/2010/2012/…) 
  Seminários temáticos para o Cluster Habitat Sustentável  (parceria com associados) 
  … 
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http://www.facebook.com/centrohabitat


Ações de Divulgação … 

 
Congresso de Inovação na Construção Sustentável  
(CINCOS) 
 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. 

 

“Brokerage events” 

 

Seminários temáticos desde 2008 sobre vários 
temas e enquadrados nos diversos projetos 
desenvolvidos. 

 

www.centrohabitat.net 

Newsletter mensal 

http://www.centrohabitat.net/


Na área da PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE: 
 

 1. Projetos de inovação para o cluster 
  
 Oportunidades de mercado e inovação 
 Dinamização de Projetos 
 Acções de benchmarking, grupos temáticos, … 
 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) 
ECEI (rede de clusters europeus) 
ECO Platform (rede de operadores das declarações ambientais de produto da construção) 
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Cluster Habitat Sustentável – programa de ação 2009-2012 



 

} Os Projectos 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 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 



CCSH – Projeto Âncora do Cluster Habitat Sustentável 

} Projeto CCSH:  Conhecimento/Inovação/Internacionalização (SIAC 8173/2009) 

Ações de Benchmarking [Ecobuild 2011 e 2012 (UK); Valência (ESP); Freiburg (ALE)]  



Projetos com apostas na internacionalização … 

} Iniciativa Agueda Concept:  Conhecimento/Inovação/Internacionalização(Tektónica’2012) 
 

Um exemplo de Clusterização para internacionalizar os agentes envolvidos, promovendo os produtos e 
serviços nacionais; 



 

 

Selo de Sustentabilidade  

(Promoção das empresas nacionais) 

 

} Um prémio e um estímulo aos diversos agentes do 
cluster, reconhecendo e destacando publicamente os 
esforços de boas práticas no sentido da 
sustentabilidade.  

} Atribuir com visibilidade nacional e internacional um 
selo qualificador com base em critérios rigorosos 
(sociais, ambientais e económicos) que demonstre 
uma aposta clara na sustentabilidade como mote para 
a inovação e competitividade por parte de empresas e 
demais entidades do cluster Habitat.  

 

 

 

Projetos com apostas na internacionalização … 
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Projeto “DAPHabitat”: (SIAC 18653/2011) 
 

www.daphabitat.pt  
PARCEIROS  

 

 

 
 
 
 
Objectivos: Criar e gerir um programa de registo de declarações ambientais de produto, para 
 produtos da fileira do habitat; 
 Eliminar eventuais barreiras à exportação de produtos nacionais; 
 
Duração do Projeto: (01/06/2011 - 28/02/2013) 

 

 

Projeto complementar do cluster Habitat Sustentável (apoiado pelo SIAC) 
 

Projetos com apostas na internacionalização … 

http://www.daphabitat.pt/
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Projeto “IntoFP7”: (SIAC 27357/2012) 
 

 
  

 
 
Objectivo: Promover e apoiar a entrada de PMEs portuguesas da fileira do habitat em projetos 
europeus do 7º programa quadro (FP7); 
 
Duração do Projeto: (01/07/2012 - 30/06/2014) 

 

10 candidaturas lançadas a diversos programas [Cooperação (NMP/ENV/ICT); Smartcities; 
Research for SMEs] do FP7 

Ações previstas de divulgação e promoção do quadro 2014-2020; 
 

Projeto complementar do cluster Habitat Sustentável (apoiado pelo SIAC) 
 

Projetos com apostas na internacionalização … 



Outros Projetos … 

 

POVT (parcerias para a regeneração urbana) 

 

} Centro Urbano do Futuro – município de Águeda 

} Apoio na reflexão da reabilitação sustentável de centros urbanos 

 

} Parque da Sustentabilidade de Aveiro – município de Aveiro 

} Apoio na transformação de uma zona urbana 

 

} Eficiência Hídrica em edifícios e espaços públicos – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 

} Acompanhamento do desenvolvimento de um modelo de avaliação de eficiência hídrica 

 (eficienciahidrica.wordpress.com) 

 

 



Reconhecimento do Cluster Habitat 
Bronze Label Europe Excellence Initiative 



Estratégia do Cluster 2014-2020 

Territórios e Cidades 
Sustentáveis 

Eco-inovação e 
Fomento Industrial 

Internacionalização e 
Negócios 
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Conclusão 

O Cluster Habitat Sustentável está aberto a todos que apostem na sustentabilidade como mote para a 
inovação. 

Promoção das empresas, entidades, produtos e serviços nacionais! 

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

 

[Sustentabilidade – Inovação – Competitividade] 

 

  

 

centrohabitat@centrohabitat.net   

 www.centrohabitat.net 
 



Entidade Gestora do Cluster Habitat Sustentável 
 

www.centrohabitat.net 
centrohabitat@centrohabitat.net 

Congresso LiderA 2013 
Lisboa 
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