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I – INTRODUÇÃO 
 
Nos termos do artigo 3.º dos seus Estatutos, com atualização publicada no Boletim do Trabalho e 
Emprego n.º 44 de 29/11/2013 e com a última Alteração publicada no Boletim do Trabalho e Emprego 
n.º 31 de 22/08/2015, a APICER tem por Missão, representar os associados da indústria nacional de 
cerâmica e do vidro de mesa e decorativo, e defender os seus interesses empresariais, de forma a 
promover o aumento da competitividade dos dois setores, assegurando um desenvolvimento 
sustentável e o fortalecimento da cooperação interempresarial e intersectorial. 
 
No âmbito da sua missão, a Direção da APICER desenvolveu um conjunto de ações que adiante se 
apresentam e que, nos termos da alínea a) do Artigo 26.º dos seus Estatutos, vem submeter á 
apreciação do Conselho Fiscal e à deliberação da Assembleia Geral e que constituem o RELATÓRIO E 
CONTAS referentes ao exercício de 2015. 
 
Este documento consubstancia as atividades desenvolvidas pela anterior Direção e pela atual Direção, 
eleita em 13 de novembro de 2015 com mandato para o triénio 2015/2018, data em que foram eleitos 
os atuais órgãos sociais da APICER [Anexo 1]. 
 
Conforme resulta da visão desta Associação, estas ações, ainda que desenvolvidas na perspetiva de 
interesse dos nossos associados, não deixam de enquadrar os interesses gerais dos setores que 
representa. 
 

 

II – ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 
 
PORTUGAL 
 
De acordo com as previsões divulgadas pelo Banco de Portugal no Boletim Económico de Dezembro 
2015, as projeções para a economia portuguesa apontam para a continuação da recuperação gradual 
da atividade económica ao longo do período 2015-2017. Esta evolução deverá traduzir-se num 
crescimento médio anual do PIB de 1,6% em 2015, de 1,7% em 2016 e 1,8% em 2017, o que configura 
um dinamismo da atividade próximo do projetado pelo Banco Central Europeu para a área do euro. 
 
A inflação em Portugal tem registado valores baixos desde 2013, num contexto de reduzidas pressões 
inflacionistas tanto internas como externas. Após a redução de 0,2% em 2014, a inflação medida pela 
taxa de variação do índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) deverá apresentar um 
crescimento de 0,6% em 2015. O aumento dos preços em 2015 deverá refletir a evolução da 
componente não energética, uma vez que os preços dos bens energéticos deverão registar uma queda. 
 
No que respeita ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego fixou-se nos 12,2% no 4.º trimestre de 
2015 (13,5% em 2014 e 15,3% em 2013). 
 
INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO 
 
Até novembro de 2015, o índice de produção industrial (IPI) teve uma variação média de 1,5% (0,6% na 
indústria transformadora). 
Nos últimos 12 meses, até novembro de 2015, o índice de produção na construção registou uma 
variação média de -2,4%, igual à registada na construção de edifícios e na engenharia civil. 
A variação média do índice de volume de negócios na indústria transformadora no ano terminado em 
novembro de 2015 foi de 0,3%. No mercado nacional a variação foi de -2,1% e de +2,6% no mercado 
externo. 
 
COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 
De acordo com os dados preliminares divulgados pelo INE para o ano de 2015, a taxa de crescimento 
das nossas exportações face ao ano de 2015 foi de 4,0% para os produtos cerâmicos e de 7,0% para a 
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cristalaria. Em termos globais, a taxa de crescimento das exportações nacionais de bens em 2015 fixou-
se nos 3,6%.  
 
Relativamente às importações, e para o mesmo período de referência, os dados apontam para uma 
variação de 1,7% para os produtos cerâmicos e de 7,4% para a cristalaria. 
 
Estes produtos continuam a destacar-se pela sua contribuição positiva para a balança comercial 
portuguesa (550,7 milhões de euros em 2015 para os produtos cerâmicos e 32,3 milhões de euros na 
cristalaria), com taxas de cobertura das importações pelas exportações que em 2015 ascenderam a 
614% no caso dos produtos cerâmicos e a 181% no caso da cristalaria. 
 
Nos gráficos seguintes podemos observar o bom desempenho das nossas exportações ao longo dos 
últimos 5 anos. Quer no caso dos produtos cerâmicos, quer no caso da cristalaria, os valores registados 
em 2015 constituem os mais elevados desde o ano de 2000. 
 

 

 
 
 

 
 

Fonte: INE, dados definitivos de 2011 a 2013, provisórios de 2014 e preliminares de 2015 

 
No contexto da União Europeia (UE28), e no período janeiro-novembro de 2015 as exportações de 
produtos cerâmicos ascenderam a 15.461 milhões de euros, o que representa uma variação de 5,2% 
face ao período homólogo anterior. 
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Portugal manteve a sua posição relativa como 7.º exportador de produtos cerâmicos da UE28, embora 
a sua quota tenha baixado de 4,0% em 2014 para 3,9% em 2015. 
 
Relativamente à cristalaria, as exportações totais da UE28 no período janeiro-novembro de 2015 
atingiram 2.766 milhões de euros, o que representa uma variação de 1,7% face ao período homólogo 
anterior. 
A posição relativa de Portugal no ranking dos exportadores da UE manteve-se no 12.º lugar, embora 
tenha passado de uma quota de 2,3% em 2014 para 2,4% em 2015. 
 
 

III – MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
 
Em termos do número de associados, o ano de 2015 não trouxe alterações, verificando-se apenas a 
filiação de uma nova empresa (Spiana – Sociedade de Porcelanas, Soc. Unipessoal, Lda.) no subsetor da 
cerâmica utilitária e decorativa e a saída de uma empresa (Inacer – Indústria Nacional de Cerâmica, 
Lda.) do subsetor da cerâmica estrutural. 
Assim, o número de empresas associadas (sócios ordinários e extraordinários) em 31 de dezembro de 
2015 era de 60 [Anexo 2]. Na mesma data, a APICER contava também com 3 sócios honorários [Anexo 
3]. 
 

DIVISÕES 
Empresas Associadas 

em 31/12/2014 

N.˚ 

Novos Associados 

N.˚ 

Saídas 

Empresas Associadas 

em 31/12/2015 

Cerâmica Estrutural 20 0 1 19 

Cerâmica Utilitária e Decorativa 12 1 0 13 

Pavimentos e Revestimentos 16 0 0 16 

Louça Sanitária 2 0 0 2 

Cerâmicas Especiais 2 0 0 2 

Cristalaria 1 0 0 1 

Sócios Extraordinários 7 0 0 7 

TOTAL 60 1 1 60 

 
A representatividade dos associados da APICER, em termos do volume de negócios total da indústria de 
cerâmica, corresponde a cerca de 65%. 
 
A evolução do n.º de empresas associadas, desde a constituição da APICER até 2015, é a que consta do 
gráfico seguinte. 
 

 
 
Nota: O n.º de empresas indicado reporta a 31 de dezembro de cada ano. 
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IV – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
Durante o ano de 2015 a APICER desenvolveu diversas atividades de representação, apoio, divulgação e 
promoção das indústrias que representa, e que a seguir se sintetizam, por áreas de atuação. 
 
 

  1 – Participação em Organismos Nacionais e Representação Setorial 
 
A APICER participa no capital social do CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, CEDINTEC – 
Centro para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológicos, APCER - Associação Portuguesa de 
Certificação, CERTIF - Associação para a Certificação de Produtos, Associação Plataforma para a 
Construção Sustentável e APCER Certificação, SA. Atualmente, a APICER integra os órgãos sociais do 
CTCV, CEDINTEC e Plataforma para a Construção Sustentável. 
A APICER está também representada nos órgãos sociais do CENCAL – Centro de Formação Profissional 
para a Indústria Cerâmica e ainda na CPCI - Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. 
 
Tendo em vista a promoção e defesa dos interesses dos setores que representa, a APICER está 
representada institucionalmente na CIP – Confederação Empresarial de Portugal, onde integra o 
Conselho Geral, o Conselho Estratégico Nacional da Energia, o Conselho Estratégico Nacional do 
Ambiente, o Conselho da Indústria Portuguesa, assim como o Observatório do Desenvolvimento das 
Relações de Trabalho. 
 
 

  2 – Execução de Projetos e Novas Candidaturas 
 
 
O ano de 2015 correspondeu ao encerramento do IV Quadro Comunitário de Apoio, ao abrigo do qual a 
APICER concluiu, em 30/06/2015, os seguintes projetos no âmbito do QREN.  
 
Projeto SIAC n.º 38235 – CER(amica) + Sustentável 
Domínio de intervenção “Energia, ambiente e desenvolvimento sustentável”, com enquadramento na 
Estratégia de Eficiência Coletiva associada ao Cluster Habitat Sustentável. 
[Ponto 5 do Relatório das Atividades Desenvolvidas] 
 
Projeto SIAC n.º 38740 – Cerâmica Portuguesa: Novas Tendências, Novas Profissões 
Domínio de intervenção “Informação orientada para PME e representação dos interesses empresariais 
em organismos internacionais” 
[Ponto 3 do Relatório das Atividades Desenvolvidas] 
 
Projeto Conjunto n.º 37957 
Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME  
[Ponto 6 do Relatório das Atividades Desenvolvidas] 
 
No âmbito de outras tipologias, foram desenvolvidas atividades integradas nos seguintes projetos: 
 
PPEC 2013-2014 
Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica 
[Ponto 4 do Relatório das Atividades Desenvolvidas] 
 
INSYSME 
Projeto desenvolvido no âmbito do 7.º Programa Quadro 
[Ponto 8 do Relatório das Atividades Desenvolvidas] 
 
O Programa PORTUGAL 2020 é o sucessor do anterior Quadro de Referência Estratégica Nacional 
(QREN) e enquadrará os apoios estruturais da União Europeia entre 2014 e 2020, tendo como 
prioridades o setor privado exportador e o emprego. Faz parte integrante do PORTUGAL 2020, o 
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020), 
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No âmbito do Quadro Comunitário “Portugal 2020”, foram elaboradas e submetidas 2 candidaturas ao 
abrigo do Sistema de Apoio a Ações Coletivas, nos domínios da internacionalização (Aviso n.º 
02/SIAC/2015) e qualificação (Aviso n.º 04/SIAC/2015). 
 
 

  3 – Capital Humano 
 
 
Em 30/06/2015 foi concluído o projeto SIAC n.º 38740 – “Cerâmica Portuguesa: Novas Tendências, 
Novas Profissões”, com a colaboração do Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro e da CH Business 
Consulting, SA, contando ainda com a supervisão científica da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade de Coimbra, na implementação das diversas atividades que o integram: 
 
Com o objetivo de garantir uma maior visibilidade das 
atividades do projeto e uma maior eficácia na 
apropriação dos seus resultados por parte das empresas 
destinatárias, foi criado um acrónimo e um logotipo para 
o projeto: “PROFICER – Novas Tendências, Novas 
Profissões”. 
O acrónimo aprovado sintetiza o título do projeto e 
associa às várias atividades e objetivos pretendidos com 
a sua implementação. 
 
Foram desenvolvidas diversas ações complementares e coerentes, integradas nas seguintes atividades:  
 
1 - Revisão do Portefólio de Profissões do Sector 
2 - Elaboração de um Programa de Desenvolvimento das Competências 
3 - Desenho de um Modelo de Formação Dual 
4 - Elaboração de um Modelo de Remuneração do Fator Trabalho 
5 - Ferramentas de demonstração e disseminação 
 

 
A revisão do portefólio de profissões do sector deu origem ao 
Portefólio de Perfis Profissionais para o setor cerâmico, 
contemplando as descrições, atividades e competências de 
cada perfil e que constituem uma publicação. 
Este output do projeto (Perfis Profissionais do Setor Cerâmico 
Português – 2015) correspondeu a uma edição em suporte de 
papel de 500 exemplares e está também disponível em 
formato digital no site da APICER. 
 
Neste documento são apresentados os novos perfis 
profissionais desenvolvidos no âmbito do projeto. Cada Perfil é 
constituído por uma descrição geral, atividades e 
responsabilidades, e respetivas competências ao nível do 
saber, saber-fazer e saber-ser. 
 
 
 
 

No âmbito da atividade “Elaboração de um Programa de Desenvolvimento das Competências” foi 
obtido o output “Estratégia Formativa e de Desenvolvimento de Competências”, disponível sob a 
forma de brochura em suporte de papel e ainda em formato digital no site da APICER. 
Este documento contém a Indicação dos atuais referenciais de formação, propostas de formação 
complementar para os novos perfis e oferta formativa nacional. 
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Os resultados da atividade “Desenho de um Modelo de Formação Dual” constam de uma brochura 
disponível em formato digital no site da APICER. Sobre esta atividade foi também publicado um artigo 
no jornal “Vida Económica”, edição de 18/09/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A atividade “Elaboração de um Modelo de Remuneração do Fator Trabalho” correspondeu à edição de 
uma brochura em suporte de papel (500 exemplares), também disponível em suporte digital no site da 
APICER. 
A importância da qualificação de funções para as organizações encontra-se amplamente documentada 
na medida em que, alicerçada numa análise sistemática, providencia uma ferramenta para sustentar a 
tomada de decisão, criar e manter um sistema equitativo, lógico e coerente de remuneração e das 
estruturas salariais, que atraiam, retenham e motivem os colaboradores, proporcionando a atribuição 
de uma remuneração igual para trabalho de valor igual. 
A descrição detalhada de todas as ações desenvolvidas consta do “Relatório de Execução PROFICER – 
Junho 2015” (documento com 395 páginas) disponível em formato digital no site da APICER. 
 
O contacto com outras partes interessadas, designadamente a ANQEP (Agência Profissional para a 
Qualificação e o Ensino Profissional), IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional), CIP 
(Confederação Empresarial de Portugal), CENCAL (Centro de Formação Profissional para a Indústria 
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Cerâmica) e Escola Profissional de Aveiro, contribuiu para a valorização dos resultados obtidos e para 
ampliar o efeito de demonstração do projeto. 
 
Os resultados obtidos foram apresentados num seminário de encerramento realizado na sede da 
APICER em 25/06/2015, com a presença de 43 participantes. 
 
No âmbito da Comissão Temática do Capital Humano, foram realizadas 4 reuniões, coordenadas pela 
APICER e que integram diversas empresas do setor. 
 
- Em 7 de maio de 2015, para discutir a proposta de texto de algumas cláusulas do CCT dos 
trabalhadores fabris, com vista à revisão do respetivo contrato coletivo de trabalho. 
 
- Em 16 de julho de 2015, para consolidar a proposta de alterações ao clausulado dos IRCT e definir 
trabalho a desenvolver visando também as categorias profissionais e definição de funções e respetivas 
tabelas salariais. 
 
- Em 10 de setembro de 2015, com o objetivo de validar a proposta do clausulado do Contrato Coletivo 
Trabalho/ Cerâmica (fabris) para procedermos à revisão do mesmo em sede de negociação contratual. 
 
- Em 15 de outubro de 2015, para análise do modelo de tabela a construir e a integrar na proposta de 
revisão do IRCT em elaboração, articulando a construção usada até ao momento com a Tabela do 
Modelo de Remuneração resultante do trabalho desenvolvido no projeto PROFICER. 
 
 

  4 – Energia 
 
 
A importância da Energia na competitividade da indústria de cerâmica e cristalaria portuguesa, justifica 
que este tema continue a ter a intervenção da Direção da APICER. 
 

A APICER integra o Conselho Estratégico Nacional da Energia Portuguesa (CENE), no âmbito da CIP, e o 
Conselho Tarifário da ERSE, tendo participado em diversas reuniões ao longo do ano de 2015. 
 

A APICER promoveu, em 22/01/2015, na sua sede, o workshop subordinado ao tema “Save To 

Compete”, lançado em outubro de 2012 e que visa proporcionar às empresas aderentes a 
oportunidade de implementarem medidas de eficiência energética sem que isso signifique esforço 
acrescido de tesouraria. Este evento, que contou com a participação da EDP, teve como objetivo 
observar e analisar os resultados alcançados, ao fim de 2 anos, pela implementação deste programa. 
 
Em 2015 prosseguiu a execução do projeto “Influência Comportamental no Consumo de Energia - 
PPEC”, no âmbito de uma iniciativa financiada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 
(ERSE), destinada às empresas com consumo energético inferior a 400 tep/ano. Este projeto tem como 
objetivo analisar o perfil energético das empresas e identificar medidas que permitam traçar um plano 
de redução do consumo de energia elétrica, com vista a tornar as instalações e os processos produtivos 
mais eficientes. 
Com a colaboração da empresa Vivapower Consulting, Lda., foram concluídas as fases 2 e 3, que 
correspondem à realização de diagnósticos energéticos e à elaboração de planos de racionalização de 
consumos, com identificação de medidas de eficiência energética. 
 
 

  5 – Ambiente e Normalização 
 
 
Em 30/06/2015 foi concluído o projeto SIAC n.º 38235 – CER(amica) + Sustentável, cuja execução 
contou com a colaboração do Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro. 
Este projeto tinha como objetivo a promoção de fatores de competitividade ambiental para melhoria 
da sustentabilidade dos produtos cerâmicos ao longo do seu ciclo de vida, através da realização de um 
conjunto de ações integradas em duas atividades:  
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1) Análise de efeitos cruzados e custo-benefício da utilização de combustíveis sólidos na cozedura de 
materiais cerâmicos e seu enquadramento nas emissões gasosas  
2) Avaliação prospetiva da libertação de metais pesados pela louça cerâmica utilitária em contacto com 
os alimentos. 
 
O objetivo principal da atividade 1 foi estabelecer uma metodologia ou ferramenta, que oriente as 
empresas cerâmicas no cálculo dos custos/benefícios da implementação de uma Melhor Técnica 
Disponível (MTD) para proteção do ambiente como um todo, com base na aplicação do documento de 
referência “Integrated Pollution Prevention and Control – Reference Document on Economics and 
Cross-Media Effectts – July 2006 (BREF – ECM)” e nos documentos disponibilizados pela Agência 
Portuguesa do Ambiente para o efeito, com as devidas especificidades técnicas que este setor 
apresenta. 
 
No âmbito da atividade 2, foi realizada uma campanha de análise dos produtos de louça utilitária 
existentes no mercado (porcelana, faiança, grés, barro e vidro), de forma a determinar com rigor os 
valores atuais de libertação de metais pesados para os alimentos. Os metais analisados foram o 
chumbo e o cádmio, já legislados na Diretiva 84/500/CEE ainda em vigor, mas também outros metais 
como o cobalto, o níquel, o manganês, o selénio e o cobre, igualmente relevantes nas peças coloridas. 
 
Os resultados das atividades desenvolvidas estão disponíveis em formato digital no site da APICER. 
 

 
 

 
Relativamente às comissões técnicas de normalização (CT), em que a APICER participa, a Associação 
esteve presente na reunião da construção sustentável (CT 171) que se realizou em 12/02/2015. 

 
A APICER participou também na reunião da comissão técnica de Coberturas, que se realizou em 
29/04/2015 nas instalações do CTCV em Coimbra.  
Nesta reunião, onde estiveram presentes representantes das empresas CS, Cobert e UM, e ainda da 
APICER, CTCV e CERTIF, discutiu-se a posição nacional a tomar sobre a emenda proposta pela CE, 
condição imposta para publicação da EN 1304. A emenda diz respeito à existência de uma quarta 
classe nas classes de resistência ao gelo. Nesta reunião foi ainda discutida a possibilidade de 
desenvolvimento de um estudo nacional sobre a influência da porosidade do produto na resistência ao 
gelo e à salinidade, das telhas cerâmicas. 
 
A APICER participou igualmente na reunião da CT 189-Ladrilhos Cerâmicos que se realizou em 
15/10/2015, com a participação de representantes de várias empresas fabricantes, CTCV e APICER. O 
grupo de trabalho definiu as posições do sector relativamente a alguns dos pontos em agenda das 
próximas reuniões da ISO TC 189. 
 
No âmbito da CIP, a APICER participou em reuniões do Conselho Estratégico Nacional de Ambiente 
(CENA).  
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  6 – Internacionalização e Participação em Feiras 
 

Durante o ano de 2015, a APICER deu sequência a um conjunto de ações que visam contribuir para o 
reforço da posição competitiva das empresas nacionais em mercados tradicionais e em mercados 
emergentes, integradas em projetos conjuntos que contaram com o apoio das associações parceiras da 
fileira dos materiais de construção: AIMMAP, ANEMM, AIMMP, APCOR e ASSIMAGRA.  
 
A APICER promoveu a 
participação em stand 
coletivo na Feira Batimatec 
2015, entre os dias 3 e 7 de 
maio de 2015 em Argel – 
Argélia, com a participação 
de 14 empresas, 2 das quais produtoras de materiais cerâmicos. 
 
 
 

  7 – Contratação Coletiva  
 
 
Em 2015 não foram realizadas negociações com os Sindicatos, embora tenha havido uma proposta 
para revisão do CCT do Pessoal Fabril. 
 
a) Pessoal Fabril 
SINTICAVS (UGT) 
A última revisão salarial do CCT para o pessoal fabril com o SINTICAVS/FETICEQ foi realizada em 2008, 
não tendo havido quaisquer alterações nos sete anos seguintes. 
No entanto, em 4 de novembro de 2015, o SINTICAVS apresentou uma proposta de revisão do CCT 
para o ano de 2016, na qual manifestou disponibilidade para rever as categorias profissionais e 
apresentou uma proposta de aumento de 10,61 % das tabelas salariais, tendo em conta o facto de não 
ter havido atualizações desde 2008.  
Em 18 de dezembro de 2015, a APICER respondeu ao Sindicato, informando que estava a ser ultimada 
uma proposta de alteração do clausulado, de revisão das categorias profissionais e das tabelas 
salariais. Informou ainda o SINTICAVS que em 2016 seria agendada uma reunião para ser dado início ao 
processo de negociação direta. 
 
FEVICCOM (Federação da CGTP) 
Em 2015 não se realizou qualquer negociação com a FEVICCOM. No entanto, a APICER reuniu com dois 
dirigentes daquela Federação em 9 de janeiro de 2015, onde mostrou disponibilidade para negociar 
com a FEVICCOM um novo CCT para o pessoal fabril que tenha como base de trabalho o CCT celebrado 
em 2007 com a FETICEQ. 
Recorda-se que o CCT para os trabalhadores fabris, celebrado em 2000 entre a APICER e a FEVICCOM 
caducou em 2006. Segundo se julga saber, este ato do Ministério do Trabalho foi impugnado por 
aquela federação sindical, não tendo havido ainda qualquer decisão do Tribunal Administrativo de 
Lisboa. 
 
b) Pessoal Administrativo 
FETESE (Federação da UGT) 
Para vigorar a partir de 2011, foi celebrado entre a APICER e a FETESE um novo CCT para o pessoal 
administrativo (escritório e serviços), não tendo havido alterações nos anos seguintes (2012, 2013, 
2014 e 2015). 
Para 2014, a FETESE não apresentou qualquer proposta de revisão salarial. 
 
FEPCES (Federação da CGTP) 
O CCT celebrado em 2000 entre a APICER e a FEPCES para os trabalhadores de escritório caducou em 
2006. A FEPCES não se conformou com a caducidade e interpôs recurso junto do Tribunal 
Administrativo de Lisboa contra o Ministério do Trabalho, mas ainda não houve decisão judicial. 
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  8 – Participação em Organismos Europeus e Projetos Internacionais 
 
A APICER acompanha e intervém regularmente nas reuniões realizadas no âmbito das federações 
europeias em que se encontra filiada, com o objetivo de defender e promover os interesses da 
cerâmica portuguesa. 

 
 
 

 

 TBE – Tiles & Bricks Europe 
 CET – European Ceramic Tile Manufacturers' Federation 
 FECS – Fédération Européenne des Fabricants de Céramiques Sanitaires 
 FEPF – Fédération Européenne des Industries de Porcelaine et de Table et d’Ornementation 

 
Durante o ano de 2015, a APICER participou nos seguintes encontros: 
 

 Cerame-Unie (Grupo de Trabalho Energia e Clima e Comité de Ambiente), 17 de março – Bruxelas. 
No âmbito da reunião do GT Energia e Clima, foram analisados os últimos desenvolvimentos 
naquela área e desenhar estratégias conjuntas de defesa do sector. Grande parte da reunião foi 
dedicada ao estudo interno e à análise dos dados compilados até ao momento para sustentar a 
defesa da permanência do sector na lista carbon leakage pós 2020. 
Na reunião do Comité de Ambiente, foram analisados os dossiers da revisão da Diretiva NEC, 
Economia Circular, GPP para edifícios, DAP e PEF. Nesta reunião também se fez uma atualização 
sobre as diferenças de implementação dos regulamentos Europeus, nomeadamente, relativos a 
emissões. A reunião incluiu ainda alguma preparação do futuro GT da revisão do BREF da indústria 
cerâmica. 

 

 Cerame-Unie (Grupo de Trabalho de Comércio), 7 de maio – Bruxelas. 
Nesta reunião foram discutidos os temas atuais na área do comércio a nível comunitário e 
internacional, e prepararam-se as reuniões previstas nesse mesmo dia com a Direção Geral do 
Comércio na Comissão Europeia. 
Na mesma data, foi realizada uma Reunião da Cerame-Unie com a DG Comércio da CE. Nesta 
reunião, os 15 Membros do grupo de trabalho de Comércio da Cerame-Unie, reuniram com 
oficiais da Direção Geral do Comércio da Comissão para falar sobre barreiras tarifárias e não 
tarifárias ao comércio de produtos cerâmicos, sobre o ponto de situação em termos de Acordos de 
Livre Comércio e os benefícios e desafios que o TTIP pode colocar ao sector. Foi feito ainda uma 
atualização do processo de modernização dos Instrumentos de Defesa Comercial da UE. 

 

 Cerame-Unie (Comité de Ambiente e dos Grupos de Trabalho de Clima&Energia e de Agentes 
Químicos e Reunião dos Diretores), 5 a 7 de outubro – Bruxelas. 
No âmbito destas reuniões, foram apresentadas as posições nacionais sobre os vários dossiers em 
agenda e atualizada a informação sobre os processos em curso a nível da CE, do PE e do Conselho. 
Foram ainda delineadas estratégias e ações de coordenação com outros sectores em áreas como a 
atribuição do Estatuto de Economia de Mercado à China, a Marcação de Origem ou a próxima fase 
do Comércio de Emissões e decisões por tomar relativamente à definição dos sectores sujeitos ao 
risco da fuga de carbono e medidas de apoio. Foi constituído o grupo de trabalho de preparação 
para a revisão do BREF da indústria cerâmica e estabelecida a metodologia de trabalho 
relativamente ao estudo da CE que se iniciará em Novembro sobre os custos cumulativos dos 
sectores da cerâmica e do vidro. 

 

 Ceramic Days 2015, 30 de novembro a 2 de dezembro – Bruxelas 
Este evento integrou a Assembleia Geral da FECS, o Comité Executivo da CET, Assembleia Geral da 
Cerame-Unie, 16ª Sessão Plenária do EPCF, Assembleia Geral da FEPF e Grupo de Trabalho Energia 
& Clima da Cerame-Unie As discussões concentraram-se sobretudo nos riscos inerentes à 
possibilidade da UE conceder o estatuto de economia de mercado à China, e nas questões que se 
vêm discutindo relativamente à proposta de revisão do regime CELE e as alterações prevista no 
sistema após 2020. De destacar a participação de dois deputados portugueses no Parlamento 
Europeu: o Dr. José Inácio Faria da comissão ENVI (Ambiente, Saúde Pública e Segurança 
Alimentar) e o Dr. Carlos Zorrinho da ITRE (Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia). 
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Em 18/06/2015, a APICER participou na conferência telefónica do Grupo de Trabalho da Cerame-Unie 
sobre Clima e Energia. Tratou-se de mais uma reunião daquele grupo de trabalho para discutir as 
principais preocupações relativamente ao CELE pós 2020 e definir estratégias e ações em defesa da 
sustentabilidade do sector cerâmico. 
 
Em 24/09/2015 realizou-se uma reunião com Comissário Carlos Moedas, na Comissão Europeia, em 
Bruxelas. Dos temas em agenda destaque para "O lugar de cerâmica no financiamento da investigação 
da UE" e o controlo de produtos importados. 
 
Ao nível de projetos internacionais, desenvolvidos no âmbito do 7.º 
Programa Quadro, a APICER prosseguiu a sua participação no projeto 
INSYSME, em que integra o consórcio promotor com Universidades, centros 
de investigação europeus e pequenas e médias empresas. Para além da APICER, participam também 
neste projeto, coordenado pela Universidade de Pádua, o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro e 
a Universidade do Minho. 
O projeto INSYSME (Innovative Systems for Earthquake Resistant Masonry Enclosures In RC Buildings) 
foi iniciado em 01/10/2013 e terá uma duração de 36 meses. 
O projeto visa o desenvolvimento de sistemas inovadores para paredes de alvenaria, otimizando o seu 
desempenho em termos de temperatura, ruído, humidade, fogo e durabilidade, e melhorando o 
comportamento dos edifícios face a fenómenos sísmicos.  
Em 23 e 24 de março de 2015, a APICER participou nas reuniões intermédias (18 meses) deste projeto 
Europeu. Estas reuniões, realizadas nas instalações da NTUA (Universidade Tecnica de Atenas), foram 
precedidas pela reunião de revisão prevista nesta fase, com a presença do representante da REA 
(Agencia Europeia para a Investigação) e o consultor contratado pela CE para acompanhar o projeto. A 
coordenação esteve a cargo da UNIPD (entidade coordenadora) e da NTUA (entidade anfitriã). No 
âmbito deste encontro fez-se uma visita aos laboratórios onde foi possível observar as amostras 
utilizadas nos ensaios realizados na NTUA e o respetivo equipamento.  
 
 

  9 – Conferências, Workshops, Seminários e Reuniões 
 
 
Durante o ano de 2015 a APICER interveio na organização, coorganização ou divulgação de eventos que 
considerou serem do interesse dos seus associados e, em geral, das indústrias que representa. 
 

Em 22/01/2015 a APICER promoveu a realização do workshop “Save To 
Compete”, na sua sede em Coimbra. Esta iniciativa, que contou com a 
participação da EDP, teve como objetivo observar e analisar os 
resultados alcançados, ao fim de 2 anos, pela implementação deste 
programa. 

 
 
Numa organização conjunta da 
APICER e CTCV, realizou-se em 
09/04/2015 o seminário: 
“Competitividade das Empresas e os 
Instrumentos do Portugal 2020”, 
que decorreu no auditório do CTCV. 
Neste seminário foram apresentados 
os principais apoios previstos no âmbito do Portugal 2020, com enfoque para os novos Incentivos e 
instrumentos previstos para as empresas, bem como os desafios e oportunidades para o financiamento 
da IDi a nível nacional e, a estratégia regional para a Região Centro, no quadro do Programa CENTRO 
2020. 
 
Também através de uma organização conjunta da APICER e CTCV, realizou-se em 14/05/2015 o 
seminário: “Desafios Energéticos para o Sector da Cerâmica e do Vidro”, que decorreu no Business 
Center Leonardo da Vinci, em Coimbra. 
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Este evento contou com a 
presença a presença do Senhor 
Secretário de Estado, Dr. Artur 
Trindade, da Professora Doutora 
Isabel Soares da FEUP, do Eng.º. 
José António Barros, Vice-
presidente da CIP, do Eng.º Jaime 

Braga, assessor da Direção da CIP e coordenador do CENE - Conselho Estratégico Nacional da Energia 
da CIP, do Eng.º Luís Mira Amaral, entre outras personalidades. 
Para além de ter sido discutida a problemática da energia nos sectores da cerâmica e do vidro, foram 
apresentados um conjunto de instrumentos de apoio que podem ajudar as empresas à redução de 
custos e ao aumento da eficiência energética, assim como case-studies de empresas dos sectores da 
cerâmica e do vidro, no âmbito de projetos de eficiência energética.   
Foi ainda divulgado o programa da VivaPower “Grow With Energy”, destinado a promover a eficiência 
energética e a produção de energia renovável nas empresas.  
No final do evento foi realizado um debate moderado pelo Prof Borges Gouveia. 
 
Em 26/05/2015 a APICER promoveu uma reunião com as empresas produtoras de pavimentos e 
revestimentos cerâmicos, no âmbito da qual apresentou o estudo “Pavimentos e Revestimentos, 
Evolução 2008-2014”. 
A Direção da APICER tem vindo a 
acompanhar atentamente a 
informação produzida sobre a 
evolução dos diversos subsectores 
da cerâmica, constatando que 
desde o ano de 2008 a atividade 
das empresas portuguesas 
produtoras de pavimentos e 
revestimentos cerâmicos tem 
vindo a registar sucessivas quedas 
no seu volume de negócios. 
Também no que diz respeito às 
exportações, verificou-se que as mesmas contraíram até 2009, recuperaram em 2012, acabando por 
estagnar em 2013 para contraírem novamente em 2014. Atenta a esta situação a Direção da APICER 
solicitou a elaboração de um Estudo para análise da evolução verificada no período 2008-2014, com 
recurso aos principais indicadores de produção e comércio internacional, à escala nacional, da União 
Europeia e mundial. 
 

Em 25/06/2015 a APICER 
promoveu, nas suas instalações, a 
sessão de divulgação dos 
resultados obtidos nos projetos 
SIAC n.

os
 38235 – “CER(amica) + 

Sustentável” e 38740 – “Cerâmica 
Portuguesa: Novas Tendências, 
Novas Profissões”. 
A sessão decorreu na sede da 
APICER, em Coimbra, e contou com 
a presença de representantes de 
empresas, organismos de apoio ao 
setor cerâmico e empresas 
consultoras, num total de 43 
pessoas. Para além dos consultores 
da empresa CH Business Consulting 
e do Centro Tecnológico da 

Cerâmica e do Vidro, que estiveram envolvidos na execução das várias atividades do projeto, esta 
sessão contou também com a participação de representantes da CIP – Confederação Empresarial de 
Portugal e Plataforma da Construção Sustentável, entidade gestora do Cluster Habitat Sustentável. 
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Nos dias 26 e 27/11/2015, foram 
realizadas as “Jornadas Técnicas da 
Cerâmica’2015” no Montebelo Vista 
Alegre Ílhavo Hotel. 
Numa organização conjunta da 
APICER e do CTCV, o programa incluiu temas como Energia e Ambiente (1º. Painel), Incentivos à 
Industria (2º. Painel), Inovação em Tecnologia Cerâmicas (3º. Painel) e Tecnologias Produtivas (4º. 
Painel). 
No primeiro dia, além de dois painéis de apresentações, o programa contemplou também uma visita 
ao "Espaço Vista Alegre", um Debate sobre cooperação interempresarial  e terminou com o Jantar. 
Este encontro reuniu 315 participantes e 79 entidades ligadas à fileira da cerâmica nacional. 
Na ocasião, foi publicado um caderno especial na edição do jornal “Vida Económica” de 27/11/2015, 
com 4 páginas dedicadas a estas Jornadas Técnicas. 
Na edição do jornal “Vida Económica” de 11/12/2015 foi também publicado um artigo de análise e 
comentários sobre estas Jornadas Técnicas. 
 
 

  10 – Publicações 
 
Durante o ano de 2015 a APICER deu sequência à elaboração e publicação da revista “Kéramica”, com a 
edição dos números 332 (Janeiro-Fevereiro|2015) a 337 (Novembro-Dezembro|2015). 

 
Esta revista constitui um importante instrumento de divulgação setorial, com edição bimestral e uma 
tiragem de 400 exemplares. É distribuída gratuitamente a todos os associados e, mediante assinatura, a 
outras empresas e particulares, em Portugal e no estrangeiro. De entre a tipologia de assinantes, 
destacam-se as empresas não associadas, produtoras ou fornecedoras de materiais ao setor cerâmico e 
técnicos ligados a empresas ou organismos de apoio à indústria cerâmica. 
Foram publicados artigos no âmbito das temáticas de ambiente, qualidade, matérias-primas, 
manutenção, tecnologia, energia, design, marketing, gestão, economia e finanças, formação, 
seguridade, trabalho, conceitos, estudos, opinião, acontecimentos, reportagem, associativismo, notícias 
e informações e calendário de eventos. 
 
 

  11 – Informação e Comunicação 
 
A APICER estabelece as suas comunicações com as entidades e organismos com que se relaciona, e 
especialmente com os seus associados, através de diversos meios, como sejam as circulares e ofícios-
circulares e revista “Kéramica”. 
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Também através do seu site, disponível em 
www.apicer.pt e www.ceramica.pt,, a APICER 
disponibiliza aos seus utilizadores um conjunto de 
informação e conteúdos que visam proporcionar 
uma maior interatividade e o reforço da promoção 
e divulgação do setor e das empresas associadas. 
 
A componente da informação, comunicação e 
imagem conta também com a edição de uma 
newsletter mensal, distribuída eletronicamente, a 
partir de novembro de 2014, para empresas e 
quadros do setor e para outras entidades. 

No âmbito das diversas áreas funcionais dos serviços da APICER, foi 
elaborada e emitida informação, pareceres e esclarecimentos sobre 
temáticas diversas (jurídica, laboral, económica, fiscal, formação 
profissional, marketing, ambiente, sustentabilidade social, 
internacionalização, mercados, feiras, energia, ambiente, etc.).  
 
Foi igualmente tratada e disponibilizada informação de natureza 
estatística (indicadores económico-financeiros, conjuntura, construção 
e comércio internacional), com recurso a dados do INE, Eurostat, 
Euroconstruct, ITC e outras fontes, para apoio à atividade de 
planeamento, gestão e marketing das empresas associadas. 

 
Toda a informação relevante de carater setorial ou subsetorial é divulgada por circulares e ofícios 
circulares, conforme se trate de matéria de interesse transversal aos setores de cerâmica e cristalaria, 
ou se dirige especificamente a um dos seus subsetores. 
Durante o ano de 2015 os serviços da APICER elaboraram para as empresas associadas 72 circulares 

Anexo 4. 
 
 

  12 – Atividades Diversas 
 
 
Ao longo do período em que desempenhou as suas funções de Presidente da Direção, e dando 
cumprimento ao desejo que manifestou aquando da sua tomada de posse, o Eng.º José Manuel 
Cerqueira, efetuou diversas visitas às empresas do sector, com o objetivo de ouvir e partilhar ideias 
com os nossos empresários. 
 
Em 07/02/2015 a APICER acompanhou a 
visita do eurodeputado Dr. José Inácio Faria 
às instalações da empresa associada 
“Dominó - Indústrias Cerâmicas, SA”, e do 
Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro 
(CTCV), no IParque. 
José Inácio Faria, membro da Comissão de 
Ambiente, Saúde Pública e Segurança 
Alimentar, do PE (ENVI), demonstrou 
interesse pelo sector desde logo ao aceitar o 
convite para se tornar membro do Fórum 
Cerâmico do Parlamento Europeu (EPCF) no 
final do ano de 2014. 
No âmbito deste encontro, a APICER teve 
oportunidade para partilhar as suas 
preocupações relativamente às políticas europeias de Clima e Energia, Comércio Internacional, 
Ambiente e Sustentabilidade. 
 
 

http://www.apicer.pt/
http://www.ceramica.pt/
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Em 11/02/2015 a Direção da APICER promoveu um 

encontro com os seus sócios honorários (Eng.º 

Augusto Vaz Serra, Professor Doutor Tomás da 
Fonseca e Dr. José Luís Sequeira). Este encontro teve 
como objetivo promover uma maior integração 
destes sócios na atividade da associação e convidá-
los a integrarem a Comissão Organizadora do 2º. 
Congresso da Cerâmica e a preparação de uma 
brochura com a história da indústria da cerâmica, a 
ser lançada aquando do Congresso. 
 
 
Em 08/04/2015 a APICER, através do seu Diretor Dr. Marcelo Sousa, participou na reunião do Conselho 
de Industria Portuguesa da CIP, na qual foi analisada a nova versão do trabalho “O conceito de 
reindustrialização e a política industrial para o século XXI - O caso português” do Grupo de Trabalho 
“Reindustrialização e Política Industrial”, que integra contributos da APICER. 
 
Na mesma data, a Direção da APICER reuniu com a Drª. Alice Rodrigues, da área da Política Comercial 
Externa da DGAE – Direcção-Geral das Atividades Económicas, para discutir as consequências e 
metodologia de avaliação do impacto da eventual atribuição do Estatuto de Economia de Mercado à 
China, dado estar previsto, de acordo com o Acordo da OMC, a revisão daquela decisão no final de 
2016. 
 
Em 27/04/2015 a APICER esteve presente no lançamento do programa “Grow With Energy”, 
promovido pela empresa  VivaPower. 
Esta iniciativa visa apoiar, com 30 milhões de euros, a implementação de projetos de eficiência 
energética e energias renováveis nas empresas. Tem por por base um protocolo de cooperação 
celebrado entre a Vivapower, a CIP – Confederação Empresarial de Portugal e o Banco BIC com vista à 
dinamização conjunta do Programa, que com esta ação, propõem-se a contribuir para a redução do 
consumo de energia e competitividade da economia, focando-se no apoio às pequenas e médias 
empresas, atores essenciais e indispensáveis para o desenvolvimento sustentável do país.  
O programa assenta num modelo que prevê o pagamento de parte do projeto com as economias 
geradas ao longo do tempo, sem que a empresa beneficiária tenha a necessidade de investir 
diretamente. 
 
Em 18/06/2015 a APICER participou no Seminário “Paredes de Alvenaria 2015: Reabilitação e 
Inovação”, que teve lugar no Edifício da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. 
A quarta edição deste evento foi dedicada de modo particular à reabilitação sísmica e à inovação, na 
área das paredes antigas e das paredes não estruturais, contando com o apoio de diversas instituições 
e empresas do setor da construção, nomeadamente o apoio da APICER.    
O seminário contou com a participação de diversos especialistas nacionais na área das alvenarias, 
sendo dirigido a engenheiros, arquitetos, industriais do setor da construção e outros profissionais 
interessados no estudo/comportamento de paredes de alvenaria estrutural e não estrutural 
(pertencentes a edifícios históricos ou vernaculares, ou a edifícios correntes de betão armado), e a sua 
reabilitação. 
 

 
Em 22/06/2015 a APICER recebeu a visita do 
eurodeputado Dr. João Ferreira.  
Este encontro teve lugar nas instalações do CTCV no 
iParque, para dar a conhecer o setor e partilhar 
preocupações relativas aos processos em curso a nível 
Europeu, que afetam a nossa indústria.  
O eurodeputado teve igualmente oportunidade de 
conhecer as novas instalações do Centro Tecnológico e 
tomar contacto com o estado atual da cerâmica em 
matéria de investigação e inovação. 
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Em 25/06/2015, por ocasião da conferência Vertis “10 anos de CELE: Balanço, Evolução e Perspetivas”, 
a APICER participou no segundo painel, juntamente com outros setores CELE, para dar a sua visão e 
partilhar a experiência do setor cerâmico. 
Este evento teve como objetivo proporcionar a partilha de informação entre os vários sectores sobre 
como o CELE tem afetado a indústria nacional, e sobre o que podemos esperar para os próximos anos. 
 
Em 26/06/2015 a APICER promoveu uma reunião entre a Associação Nacional para a Qualidade nas 
Instalações Prediais (ANQIP) e a Bathroom Manufacturers Association (BMA). A pedido da Federação 
Europeia de Loiça Sanitária, FECS, a APICER desenvolveu o encontro entre responsáveis da BMA e da 
ANQIP para discutir o tema da Eficiência Hídrica e uma eventual ligação entre o rótulo nacional, gerido 
pela ANQIP, e o “EU Water Label” que foi desenvolvido a nível Europeu com o apoio da FECS e da CEIR. 
 
 

 
Em 07/07/2015 a APICER acompanhou a 
visita do Secretário de Estado do Emprego, 
Dr. Octávio Oliveira, ao CENCAL – Centro 
de Formação Profissional para a Indústria 
de Cerâmica 
 
O governante veio conhecer o novo CET de 
Ofícios de Arte que está a ser desenvolvido 
nas Caldas da Rainha e na Marinha 
Grande, integrando as tecnologias de 
cerâmica e do vidro.  
 
 

Ainda no âmbito do CENCAL, a APICER esteve presente na inauguração da exposição do CENCAL 
2014/2015, que decorreu até ao dia 8 de novembro de 2015 e apresentou algumas das peças de 
cerâmica e de vidro (decorativas) da autoria dos formandos que frequentaram o CENCAL no último 
ano.   
 
Em 20/10/2015 a APICER e o CTCV participaram no evento “IAPMEI - Dia dos Centros Tecnológicos”, 
que decorreu no IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P, no âmbito das 
comemorações dos 40 anos daquela Agencia. 
Este evento incluiu diversas conferências, uma das quais contou com a participação do Eng.º Luís Mira 
Amaral, sobre a importância dos Centros Tecnológicos nos setores de atividade tradicional, focando o 
papel do IAPMEI. Foi também realizado um painel-debate com representantes dos Centros 
Tecnológicos e uma conferência de Félix Ribeiro, sobre a inovação e competitividade. 
 
Em 16/11/2015, as associações filiadas na CIP foram convidadas a participar numa sessão de 
esclarecimento com a DGAE – Direcção-Geral das Atividades Económicas sobre o Estatuto de Economia 
de Mercado à China. 
 
A APICER participou na Gala de Inovação promovida pela Universidade do Porto, num evento que teve 
lugar em 11/12/2015. 
Este evento contou com a presença de cerca de 200 empresários, investigadores, empreendedores e 
investidores. 
 
Em 15/12/2016, e a convite da CIP, a APICER participou no 3º Workshop da iniciativa “TIC 2020 na 
Administração Pública”, promovido pelo GPTIC (Grupo de Projeto para as Tecnologias de Informação e 
Comunicação) para discutir sobre o tema Governo e Serviços Eletrónicos. 
A representante da APICER neste encontro salientou a necessidade de implementação pelas 
autoridades nacionais das possibilidades de simplificação previstas nas Diretivas Europeias. Chamou 
ainda a atenção para a falta de comunicação entre autoridades e entidades por vezes de um mesmo 
ministério, além das dificuldades óbvias de interoperabilidade das várias plataformas disponibilizadas. 
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No âmbito do Roteiro para uma Economia 
Dinâmica, o Presidente da República, Prof. Aníbal 
Cavaco Silva, visitou em 17/12/2015 as empresas 
associadas “Revigrés - Indústria Revestimentos de 
Grés, Lda.” e “Kerion - Indústria de Cerâmica 
Técnica, Lda.”. 
Tratou-se da oitava e última jornada deste Roteiro, 
dedicada à metalurgia, metalomecânica e 
cerâmica.  
Segundo fonte da Presidência da República, trata-
se de “setores muito discretos, mas altamente 
competitivos". "Fomos procurar sinais de uma 
economia dinâmica e os sinais que encontramos é 
que a economia portuguesa tem de facto caminhos 
para a competitividade", acrescentou a mesma 
fonte, sublinhando o "renascimento real das 
empresas" que foi sendo possível observar. 
Na ocasião, o Chefe de Estado condecorou a Drª. 
Paula Roque, do atual Conselho de Gerência da 
empresa “Revigrés” e o Eng.º Paulo Dunões da 
empresa “Kerion”, com a Comenda da Ordem do 
Mérito Empresarial, Classe do Mérito Industrial. 
 
A APICER acompanhou as visitas e testemunhou as condecorações. 
 
Durante o ano de 2015 a APICER participou em diversas reuniões com a Associação Plataforma para a 
Construção Sustentável, tendo sido convidada a integrar o Conselho Estratégico daquela Associação. 
A APICER acompanhou também as reuniões relativas ao processo de reconhecimento dos Clusters de 
Competitividade para o ciclo 2015-2020, que sucederão aos atuais “Polos&Clusters” (estratégias de 
eficiência coletiva).  
 
  

  13 – Áreas de Suporte (Administrativo, Contabilidade e Tesouraria) 
 
No âmbito destas áreas funcionais, foram executados todos os procedimentos administrativos e de 
tesouraria relativos ao contacto com os associados, fornecedores, clientes, bancos e outros, 
designadamente a emissão de faturas e recibos, pagamentos e cobranças. 
Os serviços de contabilidade e o TOC asseguraram toda a organização e execução do processo 
contabilístico, a elaboração de declarações fiscais e de todos os mapas e peças contabilísticas 
legalmente exigidos. 
Durante o ano de 2015 foi produzida informação económica e financeira que permitiu fazer o 
acompanhamento da execução prevista no orçamento anual, por parte da Direção e do Conselho 
Fiscal. 
Foi também efetuado o acompanhamento de todos os projetos em curso, incluindo a elaboração de 
pedidos de pagamento, a preparação dos mapas para certificação pelo ROC, relatórios de execução 
física e financeira e demais procedimentos previstos nos respetivos contratos de concessão de 
financiamento celebrados com organismos públicos, nomeadamente ao abrigo do QREN. 
 
Foram também preparadas e submetidas duas candidaturas ao “Portugal 2020” no âmbito do Sistema 
de Apoio a Ações Coletivas, nas tipologias “Internacionalização” e “Qualificação”. 
 
 

V – REUNIÕES DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
Durante o ano de 2015 realizaram-se 3 reuniões da Assembleia Geral e 1 reunião da Assembleia 
Eleitoral da APICER. 
 
Em 14 de abril de 2015, com a seguinte ordem de trabalhos:  



 

____________________________________________________________________________________ 
Relatório e Contas – 2015                                                                                                                                                  pág. 19 

1– Apreciação e votação do Relatório e Contas de 2014 e do Parecer do Conselho Fiscal. 
2 – Contratação Coletiva: perspetivas de alterações do clausulado, das categorias profissionais e das 
tabelas salariais. 
3 – Outros assuntos. 
 
Em 1 de julho de 2015, com a seguinte ordem de trabalhos:  
1– Tomada de decisão sobre a legitimidade dos membros da APICER em exercício de funções, na 
sequência da demissão do Presidente da Direção, Eng.º José Manuel Cerqueira, por forma a assegurar 
a sustentabilidade e o regular funcionamento da Associação. 
2 – Reflexão sobre as perspetivas de solução da atual crise diretiva. 
3 – Outros assuntos. 
 
Em 21 de julho de 2015, com a seguinte ordem de trabalhos:  
1– Deliberar sobre a proposta de alteração dos Estatutos, designadamente no que respeita à 
composição e funcionamento da Direção da APICER. 
2 – Outros assuntos. 
 
Em 13 de novembro de 2015, com a seguinte ordem de trabalhos:  
1– Eleição dos Órgãos Sociais da APICER (Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal) para um 
mandato de três anos (triénio 2015/2018). 
2– Tomada de posse dos Órgãos Sociais eleitos para o triénio 2015/2018. 
3 – Outros assuntos. 
 
 

VI – RECURSOS HUMANOS 
 
Na sequência da cessação do seu contrato de trabalho por motivo de reforma por velhice, ocorrida em 
31/01/2014, o Dr. Francisco Tavares Gomes manteve funções na APICER em regime de contrato a 
termo, situação que ainda se verificava em 31/12/2015. 
 
 

Recursos Humanos 31/12/2014 31/12/2015 

Dirigentes (Vice-Presidente Executivo) 1 1 

Técnicos Superiores 3 3 

Técnicos 1 1 

Administrativos 2 2 

TOTAL 7 7 

 
O n.º médio de pessoas ao serviço da APICER durante o exercício de 2015 foi de 7. 
 
 

VII – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
A APICER está sujeita ao Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
158/2009 de 13 de julho. 
 
Para efeitos da aplicação do SNC, e por se tratar de entidade do setor não lucrativo, a APICER rege-se 
pelo disposto no Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, que aprovou o regime contabilístico para 
as entidades do setor não lucrativo (ESNL). 
 
Neste contexto, serão apresentados os modelos de demonstrações financeiras para as ESNL, 
aprovados pela Portaria n.º 105/2011, de 14 de março. 
Da mesma forma, as contas utilizadas correspondem ao código de contas específico para as ESNL, 
aprovadas pela Portaria n.º 106/2011, de 14 de março. 
Será também tido em consideração o teor do Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de março, que publica a 
norma contabilística e de relato financeiro para as ESNL. 
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 
(Portaria n.º 105/2011 de 14 de março) 

 
(unidade: euros) 

 

RUBRICAS NOTAS 
DATAS 

31-12-2015 31-12-2014 

ATIVO       
Ativo não corrente      

Ativos fixos tangíveis 1 25.134,08 26.836,82 
Bens do património histórico e cultural  0,00 0,00 
Propriedades de investimento 2 131.515,09 134.516,89 

Ativos intangíveis 3 315,87 361,00 
Investimentos financeiros 4 49.735,42 49.735,42 
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  0,00 0,00 

   206.700,46 211.450,13 

Ativo corrente      

Inventários  0,00 0,00 
Clientes 5 69.970,36 121.267,89 
Adiantamentos a fornecedores 6 179,86 168,49 

Estado e outros entes públicos 7 3.636,46 3.681,29 
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  0,00 0,00 
Outras contas a receber 8 80.106,30 146.732,68 

Diferimentos 9 1.091,78 1.076,41 
Outros ativos financeiros  0,00 0,00 
Caixa e depósitos bancários 10 69.300,47 92.504,93 

   224.285,23 365.431,69 

       

Total do ativo  430.985,69 576.881,82 

       
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO      

       
Fundos patrimoniais      
       

Fundos  0,00 0,00 
Excedentes técnicos  0,00 0,00 
Reservas  0,00 0,00 

Resultados transitados 11 -187.316,31 -169.194,00 
Excedentes de revalorização  0,00 0,00 
Outras variações nos fundos patrimoniais 12 382.677,49 382.677,49 

   195.361,18 213.483,49 
Resultado líquido do período  -5.639,56 -18.122,31 

Total do fundo de capital 13 189.721,62 195.361,18 

       
Passivo      

       
Passivo não corrente      
Provisões  0,00 0,00 

Provisões específicas  0,00 0,00 
Financiamentos obtidos 14 63.355,03 158.168,78 
Outras contas a pagar  0,00 0,00 

   63.355,03 158.168,78 

Passivo corrente      

Fornecedores 15 63.086,15 106.521,11 
Adiantamentos de clientes 16 135,30 135,30 
Estado e outros entes públicos 17 14.883,54 21.688,16 

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros  0,00 0,00 
Financiamentos obtidos  0,00 0,00 
Diferimentos 18 1.937,96 1.250,00 

Outras contas a pagar 19 97.866,09 93.757,29 
Outros passivos financeiros  0,00 0,00 

   177.909,04 223.351,86 

Total do passivo  241.264,07 381.520,64 

Total dos fundos patrimoniais e do passivo  430.985,69 576.881,82 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS 
Período findo em 31/12/2015 

(Portaria n.º 105/2011 de 14 de março) 
 

(unidade: euros) 
 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 
PERÍODOS 

2015 2014 

        

Vendas e serviços prestados 1 435.179,82 541.233,48 

Subsídios, doações e legados à exploração 2 519.316,48 708.788,10 

Variação nos inventários da produção  0,00 0,00 

Trabalhos para a própria entidade  0,00 0,00 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas  0,00 0,00 

Fornecimentos e serviços externos 5 -609.045,77 -904.786,06 

Gastos com o pessoal 6 -228.461,13 -236.324,98 

Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)  0,00 0,00 

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 8 -16.596,06 -21.775,72 

Provisões (aumentos / reduções)  0,00 0,00 

Provisões específicas (aumentos / reduções)  0,00 0,00 

Outras imparidades (perdas / reversões)  0,00 0,00 

Aumentos / reduções de justo valor  0,00 0,00 

Outros rendimentos e ganhos 3 15.032,02 14.123,06 

Outros gastos e perdas 9 -113.076,39 -108.810,57 

       

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos     2.348,97 -7.552,69 

       

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 7 -4.749,67 -5.101,87 

       

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)     -2.400,70 -12.654,56 

       

Juros e rendimentos similares obtidos 4 1.525,15 696,54 

Juros e gastos similares suportados 10 -4.269,18 -4.774,64 

       

Resultado antes de impostos     -5.144,73 -16.732,66 

       

Imposto sobre o rendimento do período 11 -494,83 -1.389,65 

       

Resultado líquido do período     -5.639,56 -18.122,31 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
Período findo em 31/12/2015 

(Portaria n.º 105/2011 de 14 de março) 

 

RUBRICAS NOTAS 
PERÍODOS 

2015 2014 

        

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto       

Recebimentos de clientes e utentes  1 528.424,96 555.190,11 

Pagamentos de subsídios   0,00 0,00 

Pagamentos de apoios   0,00 0,00 

Pagamento de bolsas   0,00 0,00 

Pagamentos a fornecedores  2 -681.601,57 -806.364,09 

Pagamentos ao pessoal  3 -126.154,49 -135.340,14 

Caixa gerada pelas operações   -279.331,10 -386.514,12 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento  4 2.291,64 2.869,43 

Outros recebimentos/pagamentos  5 351.774,07 349.043,05 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)   74.734,61 -34.601,64 

        

Fluxos de caixa das atividades de investimento       

Pagamentos respeitantes a:       

Ativos fixos tangíveis   0,00 0,00 

Ativos intangíveis   0,00 -593,50 

Investimentos financeiros   0,00 0,00 

Outros ativos   0,00 0,00 

Recebimentos provenientes de:       

Ativos fixos tangíveis   0,00 0,00 

Ativos intangíveis   0,00 0,00 

Investimentos financeiros   0,00 0,00 

Outros ativos   0,00 0,00 

Subsídios ao investimento   0,00 0,00 

Juros e rendimentos similares   0,00 502,75 

Dividendos  6 1.143,86 0,00 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)   1.143,86 -90,75 

        

Fluxos de caixa das atividades de financiamento       

Recebimentos provenientes de:       

Financiamentos obtidos   0,00 75.000,00 

Realização de fundos   0,00 0,00 

Cobertura de prejuízos   0,00 0,00 

Doações   0,00 0,00 

Outras operações de financiamento   0,00 0,00 

Pagamentos respeitantes a:       

Financiamentos obtidos  7 -94.813,75 -94.361,91 

Juros e gastos similares 8 -4.269,18 -4.774,64 

Dividendos   0,00 0,00 

Redução de fundos   0,00 0,00 

Outras operações de financiamento   0,00 0,00 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)   -99.082,93 -24.136,55 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   -23.204,46 -58.828,94 

Efeito das diferenças de câmbio   0,00 0,00 

Caixa e seus equivalentes no início do período   92.504,93 151.333,87 

Caixa e seus equivalentes no fim do período   69.300,47 92.504,93 
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  BALANÇO 

 

  ATIVO 

 

Ativo Não Corrente 
 
1 – Os ativos fixos tangíveis incluem o edifício da APICER na Rua Artilharia Um (atual delegação da 

APICER em Lisboa e antiga propriedade da APC), transferido para a APICER, por doação, através 
de Escritura realizada no Cartório Notarial de Águeda no dia 12 de abril de 2005, cujo atual valor 
é de 30.984,68 €. 
Incluem ainda equipamento administrativo e outros ativos fixos tangíveis, ao valor de aquisição 
de 16.702,83 € e 1.600,40 €, respetivamente. 
As depreciações acumuladas do conjunto destes ativos perfazem 24.153,83 €. 
Os ativos fixos tangíveis correspondem, assim, ao valor líquido de 25.134,08 €. 
 

2 – As propriedades de investimento correspondem ao edifício da APICER na Av. Emídio Navarro, 
81.- 3.º, em Coimbra, assim classificado por não estar afeto à atividade normal da APICER e se 
encontrar arrendado. 

 Também este imóvel (antiga propriedade da APICC) foi transferido para a APICER, por doação, 
através de Escritura realizada no Cartório Notarial de Águeda no dia 12 de abril de 2005, 
apresentando agora o valor de 162.719,89 €. 
As depreciações acumuladas deste edifício ascendem a 31.204,80 €, o que significa que este 
ativo representa um valor líquido de 131.515,09 €. 
De referir que este edifício constitui uma garantia apresentada pela APICER a favor do Barclays 
Bank no âmbito do empréstimo bancário obtido em 19 de janeiro de 2009. 
 

3 – Os ativos intangíveis representam programas de computador com o preço de aquisição de 
6.755,03 € e incluem ainda o registo da marca “Ceramics Portugal Does It Better” (nas variantes 
Gold e Silver) junto do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme publicação 
no Boletim da Propriedade Industrial n.º 2013/03/28 (pág. 107 de 140), a que corresponde o 
custo de 451,26 €. 
Considerando que as amortizações acumuladas daqueles ativos ascendem a 6.890,42 €, o valor 
líquido é, assim, de 315,87 €. 

 

4 – Os investimentos financeiros de 49.735,42 € referem-se à participação da APICER no capital 
social dos seguintes organismos. 

 

Organismos Participados Montante da Participação 

CTCV 27.433,88 € 

CERTIF 12.469,95 € 

APCER Certificação, SA 3.587,00 € 

CEDINTEC 2.500,00 € 

APCER 2.244,59 € 

Plataforma Construção Sustentável 1.500,00 € 

 
 

Ativo Corrente 
 
5 – O débito de clientes do mercado nacional corresponde a 281.789,80 € e o débito de clientes do 

mercado intracomunitário representa 4.616,25 €, perfazendo um valor total de 286.406,05 €. 
 

Das empresas associadas (incluindo as atualmente filiadas e as que deixaram de o ser mas que 
mantêm ainda débitos relativos a quotas vencidas e não regularizadas) encontrava-se por 
receber, em 31 de dezembro, a importância de 238.350,40 € relativa a quotizações (ordinárias e 
suplementares) emitidas mas ainda não cobradas. 
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Em relação a outros clientes nacionais, encontrava-se em débito o valor de 43.439,40 €, que 
reporta a comparticipações de empresas para projetos de internacionalização, publicidade e 
assinaturas na revista “Kéramica” e serviços diversos. 
 
O quadro seguinte reflete os débitos existentes perante a APICER em 31 de dezembro de 2015, 
por tipologia de clientes e antiguidade de saldos. 
 

Débitos de clientes (em euros) 
31/12/2015 

Até 
6 meses 

6 a 12 
meses 

12 a 18 
meses 

18 a 24 
meses 

+ 24 
meses 

TOTAL 

Clientes Nacionais 8.168,71 5.618,90 5.593,74 3.463,70 20.594,35 43.439,40 

Clientes Intracomunitários 1.405,00 500,00 0,00 0,00 2.711,25 4.616,25 

Empresas Associadas (Quotas) 30.249,52 17.848,24 13.665,79 6.704,33 169.882,52 238.350,40 

TOTAL 39.823,23 23.967,14 19.259,53 10.168,03 193.188,12 286.406,05 

 
  

Dos antigos associados, encontrava-se por receber quotização vencida no montante de 
162.505,37 € em 31/12/2015. Das empresas atualmente associadas, o valor a receber em 
31/12/2015 era de 75.845,03 € (70.924,38 € em 31/12/2014). 

 
 

 
 
 

Em relação aos valores anteriormente apresentados, as perdas por imparidades acumuladas, 
calculadas nos termos dos artigos 28.º-A e 28.º-B do Código do IRC, ascendem a 216.435,69 €. 
 
Face ao exposto, o valor inscrito no balanço relativo a débitos de clientes é de 69.970,36 €. 
 

6 – Os adiantamentos a fornecedores correspondem a 179,86 €. 
 
7 – Em relação ao Estado e outros entes públicos, o saldo devedor desta conta corresponde ao 

valor de 3.636,46 € e reporta a IRC retido na fonte em relação a rendimentos prediais e de 
capitais, deduzido do valor das tributações autónomas. 

 

8 – Em outras contas a receber está contabilizado o montante de 80.106,30 €, relativo a incentivos 
a receber de projetos em execução. 
O registo contabilístico destes incentivos a receber decorre do princípio da periodização 
económica e destina-se a garantir o respetivo balanceamento dos incentivos aprovados com os 
gastos relacionados (já contabilizados). 
 

Estes acréscimos de rendimentos correspondem aos seguintes projetos: 
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Projetos Incentivos a Receber em 31/12/2015 

PPEC 2013-2014 30.499,36 € 

SILICOAT 49.606,94 € 

 
9 – Em diferimentos estão registados, nos termos da periodização económica, gastos a reconhecer 

no valor de 1.091,78 € e que dizem respeito a seguros já pagos mas que reportam a exercícios 
futuros. 
 

10 – Conforme demonstração dos fluxos de caixa, em caixa e depósitos bancários existiam, em 
31/12/2015, 69.300,47 €, dos quais 38,63 € em caixa e 69.261,84 € em depósitos bancários 
(Banco Comercial Português e Barclays Bank). 

 
De acordo com o anteriormente exposto, o total do ativo (não corrente e corrente) apresenta o valor 
de 430.985,69 €. 
 
 
 

  FUNDOS PATRIMONIAIS 

 
11 – Os resultados transitados, gerados pela atividade da Associação entre os exercícios de 1997 e 

2014, correspondem a -187.316,31 €. 

 
12 – Em outras variações nos fundos patrimoniais encontra-se registado o valor de 382.677,49 €.  

Daquele valor, 328.806,46 € corresponde à incorporação do património da APICC e da APC na 
APICER, 48.901,08 € foi recebido da APCER a título de atribuição gratuita de ativos financeiros e 
4.969,95 € foi recebido do CERTIF a título de redução do património social. 
 

13 – Nos termos da respetiva demonstração de resultados, o resultado líquido apurado no exercício 
de 2015, é de -5.639,56 €. 

 
Tendo em consideração a conjugação dos factos anteriormente descritos, o total do fundo de capital é 
de 189.721,62 €. 
 
 
 

  PASSIVO 
 

Passivo Não Corrente 
 
14 – Em 19 de janeiro de 2009, a APICER contraiu um financiamento junto do Barclays Bank no valor 

de 190.000,00 €, com amortização de capital e juros durante 120 meses. 
 Em 31 de dezembro de 2015 o valor do capital em dívida era de 63.355,03 €. 
 

Passivo Corrente 

 
15 – As dívidas a fornecedores reportam a fornecedores dos mercados nacional e intracomunitário e 

ascendem a 63.086,15 €.  
Daquele valor, 13.479,21 € representa débitos correntes relativos a serviços prestados a esta 
Associação por fornecedores nacionais. 
Os restantes 49.606,94 € correspondem a débitos por serviços prestados por organismos 
técnicos internacionais no âmbito do projeto SILICOAT (já concluído) e serão regularizados 
aquando do pagamento do incentivo correspondente (ver nota 8). 
 

16 – Os adiantamentos de clientes correspondem a 135,30 €.  
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17 – Os débitos correntes ao Estado e outros entes públicos representam 14.883,54 € e 
correspondem a entregas a efetuar, nos prazos legalmente previstos, de IRS retido na fonte e de 
contribuições para a Segurança Social (a entregar em janeiro de 2016), ambos relativos ao mês 
de dezembro de 2015, assim como IVA a pagar relativo ao 4.º trimestre de 2015 (a entregar em 
fevereiro de 2016). 

 
18 – Em diferimentos está registado o valor de 1.937,96 € relativos a rendimentos a reconhecer em 

2016. Daquele valor, 1.250,00 €, reporta à renda relativa ao mês de janeiro de 2016 das 
instalações do edifício da Av. Emídio Navarro (Coimbra), e que foi recebido em dezembro de 
2015. O restante valor de 687,96 € refere-se a quotizações de empresas associadas relativas ao 
ano de 2016 mas já recebidas em dezembro de 2015. 

 
19 – Em outras contas a pagar está registado o valor de 97.866,09 €. 
 Aquele valor inclui 26.949,05 € que reporta a remunerações a liquidar (e respetivos encargos) 

devidas por motivo de férias vencidas em 2015, mas cujo processamento e pagamento ocorrerá 
apenas no exercício de 2016.  

 Encontra-se também em débito os valores de 5.000,00 € à FEPF (despesas adicionais relativas ao 
processo anto-dumping), 27.339,00 € relativo ao complemento de reforma a um antigo 
funcionário e 38.578,04 € a empresas participantes em projetos de internacionalização. 

 

A conjugação dos factos anteriormente mencionados conduz-nos a um passivo que atinge o valor total 
de 241.264,07 €. 

 
O total dos fundos patrimoniais e do passivo corresponde ao valor de 430.985,69 €. 
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  DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
 
 

  RENDIMENTOS 
 
 
O total de rendimentos obtidos no exercício de 2015 atingiu o valor de 971.053,47 €. Em relação ao 
exercício anterior verificou-se uma variação de -23,23%. 
A variação ocorrida tem origem fundamentalmente na redução do nível da execução de projetos 
financiados por fundos comunitários, considerando o encerramento do IV Quadro Comunitário de 
Apoio, nomeadamente o QREN, que ocorreu a 30/06/2015. Esta circunstância teve repercussões 
diretas na rubrica dos subsídios à exploração e, embora em menor grau, em prestação de serviços. 
 
Através do quadro seguinte apresenta-se a desagregação dos rendimentos gerados no exercício de 
2015, estabelecendo-se a respetiva comparação com o exercício anterior, por rubricas.  
 

Rendimentos 2015 % 2014 % Variação 

Vendas e prestações de serviços 435.179,82 € 44,82% 541.233,48 € 42,79% -19,59% 

Subsídios à exploração 519.316,48 € 53,48% 708.788,10 € 56,04% -26,73% 

Outros rendimentos e ganhos 15.032,02 € 1,55% 14.123,06 € 1,12% 6,44% 

Juros, dividendos e outros rendimentos similares 1.525,15 € 0,16% 696,54 € 0,06% 118,96% 

TOTAL 971.053,47 € 100,00% 1.264.841,18 € 100,00% -23,23% 

 
Seguidamente apresentam-se e detalham-se os principais valores que determinaram os rendimentos 
do exercício de 2015. 
 
1 – No que respeita às vendas e prestação de serviços o valor obtido atingiu os 435.179,82 €. Do 

valor indicado, 498,11 € reporta a vendas de manuais e outras publicações e 434.681,71 € 
corresponde a serviços prestados, de acordo com a desagregação que passamos a apresentar: 

 
a) As quotas e joias de filiação emitidas em 2015 atingiram o valor global de 195.569,55 €. Do valor 

indicado, 195.419,91 € reporta-se a quotas e 149,64 € a joias de filiação. 
Em relação às quotas emitidas, 171.921,16€ correspondem a quotas ordinárias e 23.498,75 € a 
quotas suplementares. 
 

(unidade: euros) 
 

Divisão 
Quotas Emitidas - 2015 Quotas Emitidas - 2014 Variação 

Ordinárias Suplementares Total Ordinárias Suplementares Total total 

Cerâmica Estrutural 37.285,16 6.204,25 43.489,41 39.325,20 7.257,72 46.582,92 -6,64% 

Cerâmica Utilitária e Decorativa 30.007,76 1.521,58 31.529,34 28.641,00 1.486,41 30.127,41 4,65% 

Louça Sanitária 11.971,20 2.963,28 14.934,48 11.971,20 3.071,28 15.042,48 -0,72% 

Pavimentos e Revestimentos 76.495,92 12.505,20 89.001,12 79.109,68 13.617,30 92.726,98 -4,02% 

Cerâmicas Especiais 6.284,88 304,44 6.589,32 6.284,88 326,16 6.611,04 -0,33% 

Cristalaria 1.496,40 0,00 1.496,40 1.247,00 0,00 1.247,00 20,00% 

Sócios Extraordinários 8.379,84 0,00 8.379,84 8.379,84 0,00 8.379,84 0,00% 

TOTAL 171.921,16 23.498,75 195.419,91 174.958,80 25.758,87 200.717,67 -2,64% 

 
Face ao valor das quotas totais emitidas em 2014, verificou-se em 2015 uma variação de -2,64%. 
Para esta variação contribuíram de forma mais acentuada as divisões da cerâmica estrutural e 
dos pavimentos e revestimentos. 
 
A contribuição de cada divisão, para o valor total da quotização ordinária emitida em 2015 é a 
que se apresenta no gráfico seguinte: 
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b) A Revista “Kéramica” deu origem a um montante de rendimentos que ascendeu a 75.131,44 €, 
dos quais 66.910,00 € são referentes a publicidade nos mercados nacionais e intracomunitário, 
2.197,79 € reporta a assinaturas anuais e 6.023,65 € correspondem à publicação de artigos de 
divulgação e disseminação de projetos internacionais. 

 
c) A prestação de serviços associados especificamente à organização de feiras internacionais 

(Batimatec 2015 - Argélia) representou 103.444,12 €. 
 

d) A prestação de serviços de consultoria técnica, venda de estatísticas e outros serviços, 
representou 60.536,60 €. 

 
2 – Os subsídios à exploração atingiram o valor global de 519.316,48 €, do qual 430.116,48 € teve 

origem em subsídios obtidos do Estado e outros entes públicos, ou seja, 44,3% do total de 
rendimentos em 2015. O montante de 87.700,00 € € correspondeu a subsídios recebidos no 
âmbito de projetos internacionais (Insysme) e 1.500,00 e corresponde a donativos recebidos 
para apoio à realização de eventos. 

 
2.1 - Subsídios obtidos do Estado e outros entes públicos: 

 

a) Projeto SIAC n.º 8.137 (concluído em 31/03/2012 | incentivo final correspondente ao 
encerramento do projeto): 3.368,97 €. 

 

b) Projeto SIAC n.º 17.010 (concluído em 31/12/2012 | incentivo final correspondente ao 
encerramento do projeto): 5.905,45 €. 

 

c) Projeto SIAC n.º 17.016 (concluído em 15/10/2012 | incentivo final correspondente ao 
encerramento do projeto): 9.212,46 €. 

 

d) Projeto SIAC n.º 17.017 (concluído em 30/09/2013 | acerto no incentivo final 
correspondente ao encerramento do projeto): - 2.207,68 €. 

 

e) Projeto SIAC n.º 38.235 (concluído em 30/06/2015): 158.867,58 €. 
 

f) Projeto SIAC n.º 38.740 (concluído em 30/06/2015): 127.467,04 €. 
 

g) Projeto POPH n.º 077344/2012/23, tipologia 2.3 – Formações Modulares Certificadas 
(concluído em 31/12/2013 | incentivo final): 3.196,84 €. 

 

h) Projeto SI Qualificação PME n.º 4078 (concluído em 31/12/2009 | acerto no incentivo final 
correspondente ao encerramento do projeto): - 6.802,87 €. 

 

i) Projeto SI Qualificação PME n.º 7875 (concluído em 31/12/2010 | incentivo final 
correspondente ao encerramento do projeto): 23.312,05 €. 
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j) Projeto SI Qualificação PME n.º 22749 (concluído em 31/12/2012 | acerto no incentivo 
final correspondente ao encerramento do projeto): -41.332,30 €. 

 

k) Projeto SI Qualificação PME n.º 37957 (concluído em 30/06/2015): 72.050,98 €. 
 

l) Projeto PPEC 2013-2014 (em execução): 77.077,96 €. 
 
2.2 -  Subsídios obtidos de outras entidades: 
 

a) Projeto INSYSME: 87.700,00 € 
 

2.3 -  Donativos recebidos 
 

a) CEDINTEC (apoio à organização das Jornadas Técnicas de Cerâmica): 1.500,00 € 
 

3 – Os outros rendimentos e ganhos ascenderam a 15.032,02 €. 
 Aquele valor inclui 15.000,00 € de rendas do edifício da Avenida Emídio Navarro (Coimbra) e 

32,02 € de outros. 
 
4 – Os juros e rendimentos similares obtidos correspondem a 1.525,15 € e reportam a dividendos 

obtidos com a participação na APCER Certificação, SA. 

 
 
 
  GASTOS 
 
 
Os gastos do exercício em 2015 atingiram o valor total de 976.198,20 €, o que representa uma variação 
de -23,83% em relação aos gastos totais registados no exercício anterior.  
 
A variação ocorrida tem correspondência em idêntica tendência verificada nos rendimentos obtidos 
(subsídios à exploração) no âmbito da execução de ações incluídas em projetos, com reflexos 
acentuados nas rubricas de fornecimentos e serviços externos e, designadamente, nos trabalhos 
especializados. 
 

Gastos 2015 % 2014 % Variação 

Fornecimentos e serviços externos 609.045,77 € 62,39% 904.786,06 € 70,60% -32,69% 

Gastos com o pessoal 228.461,13 € 23,40% 236.324,98 € 18,44% -3,33% 

Gastos de depreciação e de amortização 4.749,67 € 0,49% 5.101,87 € 0,40% -6,90% 

Perdas por imparidade 16.596,06 € 1,70% 21.775,72 € 1,70% -23,79% 

Outros gastos e perdas 113.076,39 € 11,58% 108.810,57 € 8,49% 3,92% 

Gastos e perdas de financiamento 4.269,18 € 0,44% 4.774,64 € 0,37% -10,59% 

TOTAL 976.198,20 € 100,00% 1.281.573,84 € 100,00% -23,83% 

 
De seguida procede-se à apresentação e detalhe dos valores que integram as contas e principais 
subcontas de gastos do exercício. 
 
5 – Os fornecimentos e serviços externos ascenderam ao valor de 609.045,77 € e a sua 

desagregação é apresentada no quadro seguinte: 
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Fornecimentos e Serviços Externos 2015 2014 Variação 

Trabalhos especializados 561.497,34 854.404,78 -34,28% 

Honorários 9.910,25 10.326,00 -4,03% 

Conservação e reparação 4.268,53 3.922,02 8,83% 

Serviços bancários 984,68 € 1.764,59 € -44,20% 

Livros e documentação técnica 404,79 € 272,18 € 48,72% 

Material de escritório 2.140,40 € 3.057,44 € -29,99% 

Eletricidade 357,54 € 184,07 € 94,24% 

Combustíveis 247,43 € 385,59 € -35,83% 

Água 332,84 € 268,11 € 24,14% 

Deslocações, estadas e transportes 17.254,40 € 14.413,10 € 19,71% 

Rendas e alugueres (viaturas rent-a-car) 294,66 € 676,34 € -56,43% 

Comunicação 5.408,49 € 6.133,50 € -11,82% 

Seguros 1.268,33 € 1.253,07 € 1,22% 

Contencioso e Notariado 0,00 € 1.421,60 € -100,00% 

Limpeza, higiene e conforto 4.095,33 € 4.938,88 € -17,08% 

Materiais e serviços diversos 580,76 € 1.364,79 € -57,45% 

TOTAL 609.045,77 € 904.786,06 € -32,69% 

 
É na rubrica de trabalhos especializados que se encontram relevados os custos dos serviços 
adquiridos no exterior para o desenvolvimento e implementação das ações incluídas nos 
projetos em execução. Dada a especificidade e pontualidade daqueles serviços, que não 
assumem um caráter de regularidade, foi registada uma variação global de -34,28%. 
 

Trabalhos Especializados 2015 2014 

Composição e impressão da revista Kéramica 11.051,20 € 2.364,30 € 

Projeto SIAC n.º 38235 - CER(amica) + Sustentável 162.597,21 € 117.742,80 € 

Projeto SIAC n.º 38740 - Novas Tendências, Novas Profissões 123.000,00 € 115.560,00 € 

Projeto POPH n.º 077344/2012/23 11.490,62 € 25.219,58 € 

Projeto POPH n.º 084712/2012/31 0,00 € 160.571,86 € 

PPEC 2013-2014 61.939,18 € 17.450,45 € 

Projeto SI Qualificação PME n.º 37957 (feiras internacionais) 102.154,69 € 225.913,66 € 

Projeto SILICOAT 0,00 € 50.347,40 € 

Projeto INSYSME 85.506,47 € 134.018,35 € 

Assistência Informática 1.642,96 € 3.074,22 € 

ROC (auditoria projetos) 2.000,00 € 815,00 € 

Diversos 115,01 € 1.327,16 € 

TOTAL 561.497,34 € 854.404,78 € 

 
6 – Os gastos com o pessoal atingiram o valor de 228.461,13 €, de acordo com a desagregação que 

a seguir se apresenta e que evidencia uma variação de -3,33% face ao exercício anterior. 
 

Gastos com o Pessoal 2015 2014 Variação 

Vencimentos 148.109,55 € 153.623,05 € -3,59% 

Subsídios de férias e de Natal 24.835,44 € 25.649,68 € -3,17% 

Subsídio de Alimentação 10.095,24 € 10.092,01 € 0,03% 

Abono para falhas 300,00 € 300,00 € 0,00% 

Ajudas de custo 412,66 € 820,88 € -49,73% 

Encargos sobre remunerações (TSU) 37.502,29 € 39.096,11 € -4,08% 

Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais 1.706,15 € 1.275,45 € 33,77% 

Complementos facultativos de reforma 5.467,80 € 5.467,80 € 0,00% 

Ações de formação profissional 32,00 € 0,00 € - - - 

TOTAL 228.461,13 € 236.324,98 € -3,33% 
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De referir que, desde o ano de 2013 o pessoal da APICER passou a receber o subsídio de 
alimentação em vales de refeição ao valor diário de 6,83 € (limite de não sujeição a IRS e TSU). 

 
De salientar ainda que a taxa contributiva que constitui encargo da APICER é de 22,3% para 
todos os colaboradores, exceto para o Dr. Francisco Tavares (16,4%), reformado por velhice em 
31/01/2014, mas que continua a exercer funções em regime de contrato a termo. 
 

7 – Os gastos de depreciação e de amortização correspondem ao valor de 4.749,67 € e reportam às 
propriedades de investimento, ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis.  
O cálculo das depreciações e amortizações foi efetuado de acordo com o método das quotas 
constantes e em função das taxas genéricas previstas no Decreto Regulamentar n.º 25/2009 de 
14 de setembro.  
 

8 – As perdas por imparidade em dívidas a receber correspondem a 16.596,06 € e foram calculadas 
atendendo ao disposto nos artigos 28.º-A e 28.º-B do CIRC.  

 
9 – Os outros gastos e perdas representam 113.076,39 €. 
 Aquele valor inclui imposto municipal sobre imóveis (1.672,72 €), IVA não dedutível (84.468,20 

€), imposto do selo (50,76 €), taxas (111,33 €), quotizações (24.795,00 €) e correções relativas a 
períodos anteriores de quotização incobrável (1.978,38 €). 

 Em relação aos gastos com quotizações em 2015, apresenta-se a respetiva desagregação no 
quadro seguinte. 

 

Quotizações 2015 

Organismos Nacionais   

CEDINTEC 800,00 € 

CIP - Confederação da Indústria Portuguesa 1.620,00 € 

Associação Plataforma Construção Sustentável 250,00 € 

Organismos Internacionais   

TBE 5.250,00 € 

CET 10.000,00 € 

FEPF 3.500,00 € 

FECS 3.375,00 € 

TOTAL 24.795,00 € 

 
 
10 – Finalmente, a rubrica de gastos e perdas de financiamento corresponde ao valor de 4.269,18€. 

Naquele valor está incluída a importância de 1.269,18 € que corresponde a juros do empréstimo 
obtido junto do Barclays Bank e 3.000,00 € de juros relativos ao empréstimo concedido à APICER 
pelo CEDINTEC para financiamento de ações incluídas nos projetos em curso no âmbito do 
QREN. 

 
 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 
 
11 -  O imposto sobre o rendimento, no valor de 494,83 € reporta a tributações autónomas, 

calculadas atendendo ao disposto no artigo 88.º do CIRC. 
 

 
  RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO  
 
De acordo com o anteriormente exposto, o total dos rendimentos do exercício atingiu o valor de 
971.053,47 €, enquanto que o total dos gastos ascendeu a 976.198,20 € e o imposto sobre o 
rendimento se cifrou nos 494,83 €. 
 
O resultado líquido do período foi de -5.639,56 €. 
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  PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS  
 
A Direção propõe que o resultado líquido do período, negativo no montante de -5.639,56 €, seja 
transferido, na sua totalidade, para resultados transitados.  
 
 

  DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é uma das demonstrações financeiras que as entidades do setor 
não lucrativo (ESNL) deverão apresentar, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de 
março. 
 
1 –  Os recebimentos de clientes ascenderam ao montante de 528.424,96 €. Daquele valor, 

167.298,74 € foi recebido das empresas associadas a título de quotizações, sendo que 
128.036,18 € reporta a faturação emitida no ano de 2015. 

 
2 –  Os pagamentos a fornecedores corresponderam a 681.601,57 €. 
 
3 –  Os pagamentos ao pessoal atingiram o valor de 126.154,49 €. 
 
4 –  No que diz respeito ao imposto sobre o rendimento, foi recebida a importância de 2.291,64 €. 

Este valor corresponde às retenções na fonte de rendimentos prediais, juros e dividendos 
(3.681,29 €), deduzido das tributações autónomas de 2014 (1.389,65 €). 

 
5 –  A conjugação de outros recebimentos e outros pagamentos deu origem a recebimentos líquidos 

no valor de 351.774,07 €. 
 

5.1 – Foram recebidas rendas relativas ao edifício da Avenida Emídio Navarro (Coimbra) no 
montante de 11.250,00 €. 

 
5.2 – Foi recebido, a título de subsídios à exploração, o montante líquido de 492.375,04 €, 
considerando o montante total recebido, deduzido de reembolsos efetuados (devoluções de 
incentivo), conforme quadro seguinte.  

 

Recebimento de subsídios à exploração 2015 

Projeto SIAC n.º 38235 182.037,00 € 

Projeto SIAC n.º 38740 143.493,42 € 

Projeto POPH n.º 077344/2012/23 5.880,62 € 

Projeto SIAC n.º 17010 5.905,45 € 

Projeto SIAC n.º 17016 9.212,46 € 

Projeto SIAC n.º 8137 6.102,80 € 

Projeto SIAC n.º 17017 22.830,32 € 

Projeto QREN - SI Qualificação PME n.º 22749 -41.332,30 € 

Projeto QREN - SI Qualificação PME n.º 37957 72.050,98 € 

Projeto QREN - SI Qualificação PME n.º 7875 23.312,05 € 

Projeto QREN - SI Qualificação PME n.º 4078 -6.802,87 € 

PPEC 2013-2014 66.999,11 € 

Insysme 2.686,00 € 

TOTAL 492.375,04 € 

 
5.3 – Os pagamentos efetuados ao Estado ascenderam a 127.850,85 €, nos termos do quadro 
seguinte. 
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Pagamentos ao Estado 2015 

IRS retido aos trabalhadores (normal e sobretaxa) 39.101,00 € 

TSU retida aos trabalhadores e entidade patronal 55.945,26 € 

IVA 31.131,87 € 

IMI 1.672,72 € 

TOTAL 127.850,85 € 

 
 

5.4 – Às federações europeias em que a APICER se encontra filiada (TBE, CET, FEPF e FECS), 
forem efetuados pagamentos no montante de 23.484,00 € 

 
5.5 – Foram registados recebimentos e pagamentos diversos, cuja conjugação corresponde a 
pagamentos líquidos no montante de 516,12 €. 

 
6 – Foram recebidos dividendos no montante de 1.143,86 €, que reportam à participação da 

APICER na APCER Certificação, SA. 
 
7 – Procedeu-se ao reembolso de financiamentos obtidos no montante de 94.813,75 €, dos quais 

75.000,00 € dizem respeito ao reembolso integral do empréstimo concedido pelo CEDINTEC à 
APICER em 3 de novembro de 2014, pelo prazo de um ano.  
O restante valor de 19.813,75 € corresponde a amortização de capital relativo ao financiamento 
de 190.000,00 € concedido à APICER pelo Barclays Bank em 19 de janeiro de 2009 pelo período 
de 120 meses. 
 

8 – Relativamente a juros e gastos similares, foram efetuados pagamentos no montante de 
4.269,18€. 
Aquele valor inclui a importância de 1.269,18 € de juros pagos pelo empréstimo obtido junto do 
Barclays Bank e 3.000,00 € de juros relativos ao empréstimo concedido à APICER pelo CEDINTEC. 

 
 
 

VIII - INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 
 
Os meios libertos (resultado líquido + perdas por imparidade + gastos de depreciação e de 
amortização) atingiram o valor de 15.706,17 € (8.755,28 € em 2014). 
 
A autonomia financeira (relação entre o fundo de capital e o total do ativo) cifrou-se nos 44,0% (33,9% 
em 2014). 
 
 

IX – ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
As informações constantes deste anexo correspondem às divulgações a efetuar pelas entidades do 
setor não lucrativo (ESNL), nos termos do Anexo n.º 10 da Portaria n.º 986/2009, de 7 de setembro, 
com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 105/2011, de 14 de março. 
 
1 – Identificação da entidade 
 
1.1 – A APICER – Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e de Cristalaria, é uma Associação 
sem fins lucrativos e de duração ilimitada, nos termos dos seus Estatutos, com a última alteração 
publicada no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 31 de 22/08/2015. 
1.2 – Tem a sua sede em Coimbra, na Rua Coronel Veiga Simão, Edifício C. 
1.3 – A sua atividade principal consiste na prestação de serviços aos seus associados da indústria 
nacional da cerâmica e do vidro de mesa e decorativo, como contrapartida do pagamento de uma 
quota prevista nos seus Estatutos e pelo montante estabelecido pela assembleia geral. 
 
2 – Referencial contabilístico na preparação das demonstrações financeiras 
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A APICER rege-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, que aprovou o regime 
contabilístico para as entidades do setor não lucrativo (ESNL). 
Neste contexto, foram utilizados os modelos de demonstrações financeiras para as ESNL, aprovados 
pela Portaria n.º 105/2011, de 14 de março. 
Da mesma forma, as contas utilizadas correspondem ao código de contas específico para as ESNL, 
aprovadas pela Portaria n.º 106/2011, de 14 de março. 
 
As demonstrações financeiras apresentadas estão em conformidade com todas as normas que 
integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC). Devem entender-se como fazendo parte 
daquelas normas as Bases de Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de 
Demonstrações Financeiras, o Código de Contas, as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro 
(NCRF) e as Normas Interpretativas. 
 
As demostrações financeiras foram elaboradas com período de reporte correspondente ao ano civil e 
preparadas no pressuposto da continuidade das operações. 
Todos os valores se encontram expressos em euros. 
 
3 – Principais políticas contabilísticas 
 
As propriedades de investimento, os ativos fixos tangíveis e os ativos intangíveis encontram-se 
registados ao custo de aquisição ou transmissão, deduzido das correspondentes depreciações e 
amortizações acumuladas. 
As depreciações foram calculadas após a data em que os bens foram adquiridos, pelo método da linha 
reta e em conformidade com o período de vida útil estimado. 
 
Os subsídios são reconhecidos de acordo com o seu justo valor quando existe certeza que sejam 
recebidos e que a Associação irá cumprir as condições exigidas para a sua concessão. 
Os subsídios à exploração são evidenciados e reconhecidos na demonstração de resultados na parte 
proporcional aos gastos incorridos. 
Os rendimentos e gastos são registados de acordo com o princípio da periodização económica, pelo 
qual aqueles são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que 
são recebidos ou pagos. 
 
4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 
 
Não ocorreram durante o exercício alterações de políticas contabilísticas nem erros materiais relativos 
a períodos anteriores. 
 
5 – Ativos fixos tangíveis 
 
Relativamente às propriedades de investimento e aos ativos fixos tangíveis, o critério de mensuração 
da quantia bruta escriturada é o custo de aquisição ou transmissão. 
As depreciações foram calculadas de acordo com o método das quotas constantes e em função das 
taxas genéricas previstas no Decreto Regulamentar n.º 25/2009 de 14 de setembro. 
 
 

Propriedades de Investimento Terrenos Edifícios Total 

Quantia escriturada bruta inicial 39.029,97 € 123.689,92 € 162.719,89 € 

Depreciações acumuladas iniciais 0,00 € 28.203,00 € 28.203,00 € 

Quantia escriturada líquida inicial 39.029,97 € 95.486,92 € 134.516,89 € 

Aumentos       

   Aquisições no exercício 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Diminuições       

   Depreciações do exercício 0,00 € 3.001,80 € 3.001,80 € 

Depreciações acumuladas finais 0,00 € 31.204,80 € 31.204,80 € 

Quantia escriturada líquida final 39.029,97 € 92.485,12 € 131.515,09 € 
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O edifício da APICER na Av. Emídio Emídio Navarro (Coimbra) que representa uma garantia 
apresentada pela APICER a favor do Barclays Bank por empréstimo bancário obtido em 19 de janeiro 
de 2009, encontra-se classificado como propriedade de investimento.  
 

Ativos fixos tangíveis Terrenos Edifícios 
Equipamento 

Total 
Mobiliário Informático Telefónico Outro 

Quantia escriturada bruta inicial 6.433,67 € 24.551,01 € 2.380,70 € 13.814,99 € 507,14 € 1.600,40 € 49.287,91 € 

Depreciações acumuladas iniciais 0,00 € 6.285,20 € 2.380,70 € 12.527,77 € 507,14 € 750,28 € 22.451,09 € 

Quantia escriturada líquida inicial 6.433,67 € 18.265,81 € 0,00 € 1.287,22 € 0,00 € 850,12 € 26.836,82 € 

Aumentos               

   Aquisições no exercício 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Diminuições               

   Depreciações do exercício 0,00 € 911,02 € 0,00 € 591,67 € 0,00 € 200,05 € 1.702,74 € 

Depreciações acumuladas finais 0,00 € 7.196,22 € 2.380,70 € 13.119,44 € 507,14 € 950,33 € 24.153,83 € 

Quantia escriturada líquida final 6.433,67 € 17.354,79 € 0,00 € 695,55 € 0,00 € 650,07 € 25.134,08 € 

 
6 – Ativos intangíveis 
 
O critério de mensuração da quantia bruta escriturada é o custo de aquisição. 
As respetivas amortizações foram calculadas de acordo com o método das quotas constantes e em 
função das taxas genéricas previstas no Decreto Regulamentar n.º 25/2009 de 14 de setembro. 
 

Ativos intangíveis 
Programas de Propriedade 

Total 
Computador Industrial 

Quantia escriturada bruta inicial 6.755,03 € 101.899,52 € 108.654,55 € 

Amortizações acumuladas iniciais 6.755,03 € 101.538,52 € 108.293,55 € 

Quantia escriturada líquida inicial 0,00 € 361,00 € 361,00 € 

Aumentos       

   Aquisições no exercício 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Diminuições       

   Amortizações do exercício 0,00 € 45,13 € 45,13 € 

Amortizações acumuladas finais 6.755,03 € 101.583,65 € 108.338,68 € 

Quantia escriturada líquida final 0,00 € 315,87 € 315,87 € 

 
7 – Locações 
 
Não se encontram registadas quaisquer locações financeiras ou operacionais. 
 
8 – Custo dos empréstimos obtidos 
 
Os custos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto na demonstração de resultados do 
exercício, de acordo com o princípio da periodização económica. 
No exercício de 2015 foram registados custos com empréstimos obtidos no montante de 4.269,18 €. 
 
9 – Inventários 
 
Atendendo à especificidade da atividade da APICER, não se encontram escrituradas quaisquer quantias 
em inventários, designadamente mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo, produtos 
acabados e intermédios e ativos biológicos. 
 
10 – Rédito 
 
O rédito relativo às prestações de serviços resultante da atividade da APICER é mensurado pelo justo 
valor da contraprestação recebida ou a receber, líquido de impostos e descontos, entendendo-se como 
tal aquele que é fixado livremente entre as partes contratantes numa base de independência. 
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11 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 
 
Os ativos e passivos contingentes constituem ativos ou passivos que surgem de acontecimentos 
passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos 
futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade. 
As provisões são reconhecidas quando, e somente quando, a entidade tenha uma obrigação presente 
resultante de um evento passado, e seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma 
saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.  
Nenhuma destas situações tem aplicação no período findo em 31/12/2015. 
 
12 – Subsídios do Governo e apoios do Governo 
 
Os subsídios são reconhecidos de acordo com o seu justo valor, quando existe certeza que sejam 
recebidos e que a APICER irá cumprir com as condições exigidas para a sua concessão. 
Os subsídios à exploração são evidenciados e reconhecidos na demonstração de resultados na parte 
proporcional aos gastos incorridos. 
Não foram escriturados, no período findo em 31/12/2015, quaisquer subsídios ao investimento. 
Na conta “Subsídios à exploração” encontra-se registado o valor de 430.116,48 € que corresponde a 
subsídios obtidos do Estado e outros entes públicos, ou seja, 44,3% do total de rendimentos em 2015. 
 
13 – Efeitos de alterações em taxas de câmbio 
 
Não se encontram escrituradas quaisquer quantias expressas em moeda estrangeira. 
 
14 – Imposto sobre o rendimento 
 
O cálculo da estimativa do imposto sobre o rendimento do exercício é efetuado tendo em conta a 
matéria coletável estimada, atendendo aos rendimentos comerciais sujeitos. 
O imposto contabilizado, no montante de 494,83 € reporta a tributações autónomas, calculadas 
atendendo ao disposto no artigo 88.º do CIRC. 
 
15 – Instrumentos financeiros 
 
Em 31/12/2015 a rubrica de “Investimentos financeiros” apresentava o valor de 49.735,42 euros, 
correspondente à participação da APICER no capital social do CTCV, CERTIF, CEDINTEC, APCER e 
Associação Plataforma para a Construção Sustentável. 
Trata-se de participações institucionais em organismos sem fins lucrativos, não decorrendo das 
mesmas o recebimento de quaisquer dividendos. 
A exceção é a participação no capital da APCER Certificação, SA, no qual a APICER detém 3.587 
unidades de participação, cada uma delas valorizada ao custo nominal de 1 euro. 
Estas ações representam títulos não cotados, pelo que, não sendo conhecido a sua cotação de 
mercado, as mesmas se encontram escrituradas ao seu valor nominal. 
Em relação aos empréstimos contabilizados na rubrica de “Financiamentos obtidos”, e que 
correspondem a um empréstimo contraído junto do Barclays Bank, não existe qualquer situação de 
incumprimento. 
 
16 – Benefícios dos empregados 
 

Gastos com o Pessoal 2015 

Vencimentos 148.109,55 € 

Subsídios de férias e de Natal 24.835,44 € 

Subsídio de Alimentação 10.095,24 € 

Abono para falhas 300,00 € 

Ajudas de custo 412,66 € 

Encargos sobre remunerações (TSU) 37.502,29 € 

Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais 1.706,15 € 

Complementos facultativos de reforma 5.467,80 € 

Ações de formação profissional 32,00 € 

TOTAL 228.461,13 € 
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CT Cobert Telhas, SA Cerâmica Estrutural 

F.S. e Cerâmica Amaro de Macedo, SA Cerâmica Estrutural 

Feliciano Lopes Batista, Lda Cerâmica Estrutural 

Icercal - Indústria Cerâmica Albergariense, SA Cerâmica Estrutural 

M.A.Lopes D'Avó, Lda. Cerâmica Estrutural 

Tijolágueda - Cerâmica de Águeda, Lda. Cerâmica Estrutural 

Ucherâmica - Cerâmica da Ucha, Lda. Cerâmica Estrutural 

Umbelino Monteiro, SA Cerâmica Estrutural 

Aleluia - Cerâmicas, SA Pavimentos e Revestimentos 

Cerdomus - Indústrias Cerâmicas, SA Pavimentos e Revestimentos 

Cinca - Companhia Industrial de Cerâmica, SA Pavimentos e Revestimentos 

Cliper Cerâmica, SA Pavimentos e Revestimentos 

Dominó - Indústrias Cerâmicas, SA Pavimentos e Revestimentos 

Feri & Masi, SA Pavimentos e Revestimentos 

Gres Panaria Portugal, SA Pavimentos e Revestimentos 

Gresart - Cerâmica Industrial, SA Pavimentos e Revestimentos 

Grestejo - Indústrias Cerâmicas, SA Pavimentos e Revestimentos 

Pavigrés Cerâmicas, SA Pavimentos e Revestimentos 

Primus Vitória - Azulejos, SA Pavimentos e Revestimentos 

Recer – Indústria de Revestimentos Cerâmicos, SA Pavimentos e Revestimentos 

Revigrés - Indústria Revestimentos de Grés, Lda. Pavimentos e Revestimentos 

Soladrilho - Sociedade Cerâmica de Ladrilhos, SA Pavimentos e Revestimentos 

Topcer - Indústria de Cerâmica, Lda. Pavimentos e Revestimentos 

Kerion - Indústria de Cerâmica Técnica, Lda. Pavimentos e Revestimentos 

Roca, SA Cerâmica de Louça Sanitária 

Sanitana - Fábrica Sanitários de Anadia, SA Cerâmica de Louça Sanitária 

Cerutil - Cerâmicas Utilitárias, SA Cerâmica Utilitária e Decorativa 

Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro, Lda Cerâmica Utilitária e Decorativa 

Faianças Primagera, SA. Cerâmica Utilitária e Decorativa 

Faianças Ramos, Lda. Cerâmica Utilitária e Decorativa 

Fapor - Faianças de Portugal, SA Cerâmica Utilitária e Decorativa 

Matcerâmica - Fabrico de Louça, SA Cerâmica Utilitária e Decorativa 

Mendes & Nicolau, Lda. Cerâmica Utilitária e Decorativa 

Nuança - Indústria de Artesanato, Lda. Cerâmica Utilitária e Decorativa 

Perpétua, Pereira & Almeida, Lda. Cerâmica Utilitária e Decorativa 

Porcel - Indústria Portuguesa de Porcelanas, SA Cerâmica Utilitária e Decorativa 

Spiana - Sociedade Porcelanas, Soc. Unipessoal, Lda Cerâmica Utilitária e Decorativa 

Vandel - Cerâmicas de Coimbra, Lda. Cerâmica Utilitária e Decorativa 

Vista Alegre Atlântis, SA Cerâmica Utilitária e Decorativa 

Cerâmica do Liz, SA Cerâmicas Especiais 

Rauschert Portuguesa, SA Cerâmicas Especiais 

IFAVIDRO – Indústria Fabricação de Vidro, Lda. Cristalaria 

Adelino Duarte da Mota, SA Sócios Extraordinários 

Colorobbia Portugal - Indústria Cerâmica, Lda. Sócios Extraordinários 

Endeka Ceramics, SA Sócios Extraordinários 

Ferro - Indústrias Químicas (Portugal), Lda. Sócios Extraordinários 

Saint Gobain Weber Portugal, SA Sócios Extraordinários 

Set Linings International, SA Sócios Extraordinários 

Torrecid Portugal, Lda. Sócios Extraordinários 
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Anexo 3 – Sócios Honorários em 31/12/2015 
 

Nome 

Eng.º Augusto Vaz Serra e Sousa 

Dr. José Luís Carvalho de Sequeira 

Prof. António Tomás da Fonseca 

 
 
 

Anexo 4 – Circulares emitidas em 2015 
 

N.º Assunto 

1 Programa de trabalho da Comissão Europeia para 2015 

2 CENCAL: Plano de Formação para 2015 

3 ERSE-Tarifas e Preços para a Energia Elétrica em 2015. Divida Tarifária 

4 Tabelas de Retenção na Fonte de IRS para 2015 

5 Eliminação da redução do acréscimo do pagamento do trabalho suplementar 

6 MIRR 2014 

7 Calendário 2015 Obrigações Ambientais 

8 Desenvolvimento de um modelo de formação dual para o sector cerâmico 

9 Roadshow Portugal – Aveiro 20 de janeiro de 2015 

10 Inversão do sujeito passivo de IVA: gás natural. Resposta da Autoridade Tributária 

11 Portugal Export: Exibição de filmes grátis 

12 Parecer da CIP sobre Regulamentação específica incentivos às empresas 

13 10ª Ideal Homes Fair – Istambul 

14 Pedido de contributos – Regulamentação específica do domínio da Competitividade e Internacionalização – URGENTE 

15 Vigência dos Contratos Coletivos de Trabalho da Indústria de Cerâmica 

16 Organismos de Verificação Metrológica 

17 Mostra de Cerâmica – Cidade do México 

18 Visita do Eurodeputado Dr. José Inácio Faria 

19 Curso CELE – Comércio Europeu de Licenças de Emissão – 13 de fevereiro 

20 Terça-Feira de Carnaval 

21 Questionário – Diversificar o modelo de financiamento das empresas 

22 Curso Análise de Certificados de Calibração e Ensaio 

23 Seminário Competitividade das Empresas e os Instrumentos do Portugal 2020 

24 CONVITE – Conferência CIP “Relançar o Investimento em Portugal” – 16 de março-Lisboa 

25 Roadshow Portugal – Viseu 18 de março de 2015 

26 Licenciamento das atividades industriais e pecuárias 

27 Comissão Temática do Capital Humano (Revisão do CCT) 

28 Comissões Temáticas APICER. Informação 

29 Mostra de Cerâmica – Cidade do México. Condições de Participação 

30 Ações de Formação do IPQ, na APICER (Gestão Energia e Auditorias Energéticas) 

31 EFA Profissional de Cerâmica Criativa. Inscrições em curso 

32 Nemátodo da madeira do pinheiro – Folheto Informativo 

33 Operar no Mercado Único Europeu - Inquérito CIP 

34 Comissões Temáticas – Convite 

35 Seminário: Qualidade do serviço elétrico 

36 Proposta de PDIRD GN 2015-2020 – Pedido de contributos 

37 Linha de Crédito Angola 

38 Serviços Municipais e Concelhios de Metrologia, OVM 

39 Falecimento do Dr. José António Martinez 

40 
14 Maio – Desafios energéticos para o Sector da Cerâmica e do Vidro, no Busines Center Leonardo da Vinci, Coimbra. 
Programa Grow With Energy 

41 Desafios Energéticos para o Sector da Cerâmica e do Vidro, 14 de Maio: Programa 

42 
Seminário ERSE:A qualidade de serviço cabe a todos – sensibilização sobre a partilha de responsabilidades na qualidade 
de serviços técnicos 

43 Compromisso para o crescimento verde 

44 Desafios Energéticos para o Setor da Cerâmica e do Vidro, 14 maio: Programa 

45 Licença Única Ambiental (LUA) e alteração do SIR 

46 Emissão de recibos por via eletrónica a partir de 01.06.2015 

47 Consulta Pública do novo Quadro estratégico para a política Climática 

48 Grow With Energy – programa de apoio à implementação de projetos de produção de energia e de eficiência energética 

50 Cluster Habitat Sustentável. Novo Ciclo. Convite de adesão. Convite reunião 

51 Emissão de faturas por via eletrónica a partir de 01.08.2015 

52 Roadshow Portugal  – Lisboa 15 de julho de 2015 

53 Visita a Portugal do PRESIDENTE DA Província do Gauteng – África do Sul 
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54 Cursos de Técnico de Cerâmica e Modelação Cerâmica - Inscrições 

55 Curso de Caraterização de Partículas na Universidade Aveiro de 29/09 a 02/10/2015 

56 Alargamento do período de licença parental (9ª alteração ao Código do Trabalho) 

57 Processo eleitoral para novos Órgãos Sociais da APICER (13 de outubro de 2015) 

58 Roadshow Portugal Global – AEP Leça da Palmeira 22 de setembro 

59 Plataforma Participa 

60 Mecanismo de proteção das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes 

61 Cerâmica Portuguesa: Novas Tendências, Novas Profissões: Resultados do projeto (PROFICER) 

62 Centro de arbitragem de conflitos de consumo 

63 Regime extraordinário para a Regularização de Atividades Económicas 

64 Parceria APICER/FAF: Ação de Formação no Coimbra Business School (ISCAC) 

65 Adiamento do ato eleitoral para novos órgãos sociais da APICER 

66 Revisão da quotização para 2016 

67 Jornadas Técnicas da Cerâmica 26 e 27 novembro 

68 Processo de eleição dos órgãos sociais da APICER (13 de novembro de 2015) 

69 Lista de candidatos aos órgãos sociais da APICER – triénio 2015-2018 

70 Voto por correspondência na eleição dos Órgãos Sociais da APICER 

71 Novos órgãos sociais da APICER eleitos para o triénio 2015/2018 

72 Posição da CIP sobre o aumento do SMN 
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