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Plano de Atividades 2017 
 
 

Introdução 
 
A Direção da APICER, eleita em 13 de novembro de 2015, com mandato para o triénio 2015/2018, 
vem apresentar aos seus associados o Plano de Atividades para o ano de 2017. 
 
As linhas estratégicas que o consubstanciam têm como principal referência a Missão e a Visão da 
APICER, tal como definidas nos nossos Estatutos publicados no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 
44 de 29/11/2013.  
 
Nos termos do artigo 3.º dos nossos Estatutos, a Associação 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. 
 
A Associação pretende afirmar-se como a Instituição de referência na liderança e dinamização do 
setor cerâmico e do setor do vidro. 
 
Para assegurar a sua Missão e cumprir a sua Visão, a APICER desenvolverá um conjunto de 
atividades tendentes a reforçar o seu peso institucional e a competitividade das indústrias de 
cerâmica e a cristalaria nacionais, num quadro que permita assegurar a sua sustentabilidade 
económica e financeira. 
 
As atividades contempladas neste documento emanam de um Plano Estratégico definido para um 
horizonte temporal mais alargado, que integra os contributos apresentados pelos membros da 
Direção, de sugestões colhidas junto dos colaboradores da Associação, e do resultado das reuniões 
subsetoriais realizadas com empresas de diversos subsetores das indústrias representadas pela 
APICER. 
 
Numa perspetiva de aproximação aos nossos associados e tendo em vista promover o reforço do 
associativismo, ao longo do ano de 2017 a Direção da APICER pretende visitar pessoalmente todas 
as empresas do setor para as ouvir, comunicar e entregar o livro “Cerâmica Portuguesa: Tradição e 
Inovação”, editado pela APICER e apresentado na conferência realizada em 18 de novembro de 
2016. 
 
A componente de comunicação, imagem e marketing será reforçada no ano de 2017 com o apoio 
de uma empresa especializada, procurando por esta via dar uma maior visibilidade às atividades 
desenvolvidas pela APICER e à promoção da cerâmica e cristalaria portuguesa a nível nacional e 
internacional. Neste contexto, destaca-se a utilização da mensagem “Ceramics Portugal Does It 
Better” no âmbito das campanhas a realizar em três mercados internacionais. 
 
Dando sequência a idênticas iniciativas realizadas em 2016, prosseguir-se-á em 2017 a realização 
de encontros, conferências ou workshops, com temas relevantes para o setor, designadamente 
“Jantares Temáticos” com convidados de reconhecido prestígio. 
 
Para o final ano de 2017 está também prevista a realização das Jornadas Técnicas de Cerâmica, 
numa organização conjunta da APICER com o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro. 
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Serão também promovidas diversas atividades, que adiante detalharemos, enquadradas em 
projetos aprovados ao abrigo do quadro comunitário 2014-2020, designadamente, no âmbito do 
COMPETE 2020 (Sistema de Apoio a Ações Coletivas e Formação-Ação para PME). 
 
Estas são, no essencial, as linhas de atuação estratégica da APICER para 2017 e que serão 
desenvolvidas por se entender ser do interesse do Setor ou porque foram identificadas e pedidas 
por empresas. De seguida, apresentam-se as ações que as irão materializar, que incluem atividades 
correntes e execução de projetos. 
 
 

Capítulo I – Atividades Correntes 
 
Ao nível das áreas transversais aos vários subsetores, assinalam-se as seguintes atividades: 
 

1 - Representação 
 
Tendo em vista a promoção e defesa dos interesses dos setores que representa, a APICER está 
representada institucionalmente nos seguintes organismos nacionais: 
 
 CENCAL - Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica 
 CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro 
 APCER - Associação Portuguesa de Certificação 
 CERTIF - Associação para a Certificação de Produtos 
 CEDINTEC - Centro para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológicos 
 Associação Plataforma para a Construção Sustentável 
 CIP - Confederação Empresarial de Portugal 
 AEP - Associação Empresarial de Portugal 
 CPCI - Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário 
 
Atualmente, a APICER integra os órgãos sociais do CTCV, CEDINTEC, Plataforma para a Construção 
Sustentável, CENCAL – Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica e CPCI - 
Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. 
No âmbito da CIP, a APICER está representada no Conselho Geral, Conselho Estratégico Nacional da 
Energia, Conselho Estratégico Nacional do Ambiente, no Observatório do Desenvolvimento das 
Relações de Trabalho e ainda no Grupo de Trabalho para a Internacionalização. 
A APICER está também representada no Conselho Consultivo da ERSE (Plenário e Setor do Gás 
Natural) e no Conselho Tarifário da ERSE (Plenário e Setor do Gás Natural). 
 
Em termos internacionais, a APICER participa nas reuniões das Federações Europeias do sector de 
cerâmica, facilitando e promovendo a integração das empresas nacionais nos mercados 
internacionais, em perfeito alinhamento com as posições da União Europeia. Para este efeito, a 
APICER está filiada nos seguintes organismos europeus: 
 
 Cerame-Unie (Bureau de Liasion des Industries Ceramiques Europeennes) 
 CET - European Ceramic Tile Manufacturers Federation 
 FECS - Fédération Européenne des Fabricants des Céramiques Sanitaires 
  TBE - Fédération Européenne des Fabricants de Tuiles et de Briques 
  FEPF – Fédération Européenne des Industries de Porcelaine et de Table et D’Ornementation 
 
A par desta participação em organismos europeus, a APICER deverá manter um relacionamento 
próximo com o grupo de deputados portugueses no Parlamento Europeu, designadamente com os 
membros do Fórum Cerâmico do Parlamento Europeu. 
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A APICER continuará a estabelecer os contactos que entender adequados com vista à prossecução 
dos seus objetivos, com membros do Governo e Administração Central e Local, IAPMEI, AICEP, 
Agência Nacional de Inovação, associações da fileira dos materiais de construção e casa, 
associações e confederações nacionais, entidades do Sistema Científico e Tecnológico, órgãos de 
comunicação social e outros. 
 
 

2 – Comunicação e Marketing 
 
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, revista “Kéramica”, Portal da Cerâmica (www.ceramica.pt), site www.apicer.pt e 
newsletter mensal. 
Esta componente será reforçada a partir do início de 2017 com o apoio de uma empresa 
especializada, com o objetivo de se transmitir uma imagem de dinamismo e modernidade, com 
maior visibilidade em suportes online e offline. 
 
Com o objetivo de promover a telha cerâmica junto do mercado, realçando e valorizando as 
características deste produto face aos produtos concorrentes ao nível das coberturas, a APICER 
acompanhará as reuniões do grupo de trabalho constituído para este efeito por representantes de 
empresas e apoiará a implementação das iniciativas propostas. 
 
 

3 – Jantares Temáticos 
 
A dinamização de Jantares Temáticos, ou iniciativas análogas, com que se pretende abordar 
temáticas relevantes para o setor, com a presença de convidados de reconhecido prestígio, terá 
continuidade durante o ano de 2017. 
 
A APICER colaborará também com o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro na organização da 
2ª edição das Jornadas Técnicas de Cerâmica, dando continuidade ao evento realizado em finais do 
ano de 2015. 
 
 

4 - Informação  
 
No ano de 2017, dar-se-á sequência à elaboração e divulgação de informação produzida pelos 
vários técnicos da APICER, no âmbito das suas áreas específicas. 
De entre a informação a produzir, incluem-se as estatísticas com os principais indicadores 
económico-financeiros do setor, comércio internacional, produção e construção, elaboradas com 
periodicidade mensal, trimestral ou anual e veiculadas através de correio eletrónico, revista 
“Kéramica”, newsletter e Portal da Cerâmica. 
 
Nas áreas de ambiente e sustentabilidade será disponibilizada informação produzida pela própria 
APICER ou obtida junto de outras entidades como o CTCV ou autoridades nacionais (APA, DGAE, 
ACT, etc.), assim como a que resulta da nossa participação nas federações europeias e nos 
respetivos comités de trabalho. 
 
 

5 – Internacionalização e Assuntos Europeus 
 
Os setores representados pela APICER caraterizam-se pela sua dinâmica exportadora. A 
concorrência internacional a que estão sujeitos constitui um desafio permanente às nossas 

http://www.ceramica.pt/
http://www.apicer.pt/
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empresas e à sua capacidade de resposta às necessidades dos clientes e à diversificação dos seus 
produtos e dos seus mercados. 
 
A APICER implementará em 2017 um conjunto de ações de promoção e divulgação da cerâmica 
portuguesa em eventos a realizar em 3 mercados internacionais (Estados Unidos, Reino Unido e 
Emiratos Árabes Unidos), no âmbito de campanhas com a mensagem chave “Ceramics Portugal 
Does It Better”. Estas ações integram um projeto SIAC – Internacionalização. 
 
Ao nível dos assuntos europeus, a APICER participará em diversas reuniões no âmbito das 
federações europeias em que está filiada (Cerame-Unie, CET, TBE, FEPF e FECS), Comissão Europeia 
e Membros do Parlamento Europeu. 
 
 
6 – Energia e Ambiente 
 
A APICER continuará a acompanhar as temáticas do ambiente e da energia, em conjunto com 
outras estruturas associativas, nomeadamente a CIP. No âmbito da CIP, o acompanhamento destas 
matérias terá lugar em sede do Conselho Estratégico Nacional da Energia (CENE) e do Conselho 
Estratégico Nacional do Ambiente (CENA). 
No âmbito da ERSE, a APICER está representada no Conselho Consultivo da ERSE (Plenário e Setor 
do Gás Natural) e no Conselho Tarifário da ERSE (Plenário e Setor do Gás Natural). 
 
A nível interno estas matérias serão acompanhadas pelas respetivas comissões temáticas. 
 
No âmbito da temática da energia, a APICER submeteu em 2016 uma candidatura ao Plano de 
Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica (PPEC) 2017-2018, no âmbito das medidas 
intangíveis, intitulada “Promoção de Alterações Comportamentais para Uso Eficiente de Energia 
Elétrica Através de Sistemas de Gestão de Consumo e Disseminação de Boas Práticas”. Ainda não é 
conhecido o resultado desta candidatura, cuja decisão será comunicada pela ERSE – Entidade 
Reguladora dos Serviços Energéticos. 
 
No âmbito das campanhas de divulgação e promoção de materiais cerâmicos serão realçadas as 
caraterísticas associadas à sustentabilidade do ponto de vista ambiental e da saúde humana. 
 

 
7 – Capital Humano e Formação Profissional 
 
A competitividade do setor passa, entre outros fatores, pela atualização e promoção da 
qualificação dos recursos humanos das empresas.  
 
Na sequência do trabalho desenvolvido no âmbito do “PROFICER: Novas Tendências, Novas 
Profissões”, e após a aprovação da proposta apresentada na assembleia geral da APICER realizada 
em 9 de novembro de 2016, serão efetuadas reuniões com os Sindicatos com vista à alteração do 
CCT dos trabalhadores fabris e do CCT dos trabalhadores administrativos. Esta alteração incluirá os 
novos perfis profissionais, competências e novo modelo de remuneração (enquadramento e nova 
tabela). 
 
Este tema continuará a ser acompanhado, internamente, pelas comissões temáticas. 
 
No capítulo da formação, a APICER submeteu em 2016 três candidaturas ao COMPETE 2020, duas 
das quais na temática de Projetos Conjuntos de Formação-Ação para PME (candidaturas já 
aprovadas) e uma na temática da Formação Modular para Empregados e Desempregados 
(candidatura em fase de análise). 
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Relativamente às candidaturas já aprovadas, uma delas terá como organismo intermédio o IAPMEI 
e será desenvolvida para 19 empresas (e 19 formandos) nas temáticas de “Gestão para a 
Competitividade das PME” e “Inovação e Eficiência de Processos Produtivos”.  
O outro projeto já aprovado terá como organismo intermédio a AEP – Associação Empresarial de 
Portugal e será desenvolvido junto de 30 empresas e 212 formandos, na temática “Organização e 
Gestão”. 
 
 

8 – Assistência Técnica 
 
Assistência técnica ou consultoria prestada através de técnicos permanentes, consultores externos 
ou, se necessário, com recurso a organismos de apoio, nomeadamente no âmbito das seguintes 
áreas: 
  Ambiente 
  Matérias-primas 
  Contratação coletiva de trabalho 
  Qualidade 
  Higiene e Segurança no Trabalho 
  Energia e combustíveis 
  Cooperação inter-empresarial 
  Comunicação e marketing 
  Internacionalização 
  Normalização 
 
Em 2017 a APICER dará sequência à sua participação em várias Comissões Técnicas nacionais sob 
coordenação do Organismo de Normalização Sectorial (ONS), o CTCV: 
 

 CT 171 – Construção Sustentável  
 Normalização para avaliação integrada e comunicação da sustentabilidade dos edifícios, 

considerando o desempenho ao longo do seu ciclo de vida. 
 

 CT 189 – Ladrilhos Cerâmicos 
Normalização de pavimentos, revestimentos cerâmicos, adesivos de colagem, acessórios e 
regras de aplicação. 

 

 CT 176 – Alvenarias  
 Normalização no âmbito dos produtos de alvenaria. 
 

 CT 139 – Aparelhos Sanitários  
Elaborar normas funcionais e os métodos de ensaio apropriados para todos os aparelhos 
sanitários, independentemente dos materiais de que são feitos. Estabelecer as características 
físicas e de higiene, estabelecer normalização de cotas de ligação e estabelecer ensaios sobre os 
materiais utilizados no fabrico dos aparelhos sanitários. Esta CT é responsável também pelos 
mecanismos de autoclismo, quando incorporados nos aparelhos. 
 
 

9 – Áreas de Suporte (Administrativo, Contabilidade e Tesouraria) 
 
No âmbito destas áreas funcionais, serão 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, sob orientação do Contabilista Certificado, assegurarão toda a 
organização e execução do processo contabilístico, a elaboração de declarações fiscais e de todos 
os mapas e peças contabilísticas legalmente exigidos. 
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Ao longo do exercício, será produzida toda a informação económica e financeira que permitirá 
fazer o acompanhamento da execução prevista no orçamento anual, por parte da Direção e do 
Conselho Fiscal. 
Será 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. 
Serão igualmente preparadas e submetidas candidaturas a medidas que proporcionem o 
financiamento de ações que correspondam à concretização de objetivos contemplados no presente 
plano de atividades. 
 
 

Capítulo II – Projetos em Curso e a Desenvolver 
 

Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) | COMPETE 2020 – “Ceramics Portugal Does It 
Better” 
 
Este projeto, cujo prazo de execução está compreendido entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de 
dezembro de 2017, tem por objetivo a implementação de ações de internacionalização, de forma 
sustentada e geradora de riqueza, que conduzam ao aumento das exportações e à penetração em 
segmentos mais qualificados de procura nos mercados internacionais, conjugado com a mensagem 
chave “Ceramics Portugal Does It Better”.  
 
Uma das atividades deste projeto consistiu na edição do livro “Cerâmica Portuguesa: Tradição e 
Inovação”, cuja apresentação foi efetuada na conferência realizada em 18 de novembro de 2016. O 
objetivo pretendido com este livro é evidenciar a tradição do setor cerâmico em Portugal, aliando 
essa tradição à imagem de um setor moderno e inovador, e aumentar a notoriedade e o 
reconhecimento internacional coletivo associado à cerâmica portuguesa. 
A distribuição deste livro terá sequência durante o ano de 2017, designadamente no âmbito das 
visitas que se prevê efetuar às empresas do setor. 
 
Outra das atividades do projeto consiste na realização do estudo “Capacitação da Indústria 
Cerâmica Portuguesa: Um cluster, uma estratégia, mercados prioritários”. Este trabalho, já 
concluído e apresentado publicamente na conferência realizada em 18 de novembro de 2016, teve 
como objetivo analisar 9 mercados internacionais (Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Estados 
Unidos, Rússia, Brasil Emiratos Árabes Unidos e Coreia do Sul), com vista a fundamentar as 
campanhas coletivas de promoção internacional dos produtos cerâmicos. 
A Direção da APICER definiu como mercados prioritários para a sua intervenção no ano de 2017, os 
Estados Unidos, Reino Unido e Emiratos Árabes Unidos. 
 
 

Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) | COMPETE 2020 – “CER++ (Cerâmica+Produtiva 
+Eficiente)” 
 
Através deste projeto, cujo prazo de execução está compreendido entre 1 de outubro de 2016 e 30 
de setembro de 2018, pretende-se promover a melhoria transversal dos setores da cerâmica e 
cristalaria, através do reforço de competências empresariais das PME, promovendo o 
desenvolvimento de produtos e serviços com maior valor acrescentado bem como os fatores de 
inovação e posicionamento no mercado global, em comparação com o estado da arte atual. 
 
Os objetivos do projeto serão concretizados através da implementação de um conjunto de 
atividades que visam a melhoria do desempenho do produto e dos processos produtivos, tendo em 
comum uma forte articulação entre todos os stakeholders relevantes do setor, nomeadamente as 
PME das indústrias de cerâmica e cristalaria. 
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As atividades a desenvolver são as seguintes: 
 
Atividade 1 – Capacitação da Indústria Cerâmica Portuguesa - Ferramentas de Gestão de 
Inovação e de Desenvolvimento de Novos Produtos 
 
Esta atividade será desenvolvida em 5 fases/etapas, complementares e coerentes: 
 

Fase I - Diagnóstico inicial e identificação de tendências 
Os objetivos específicos desta fase consistem na identificação e análise das melhores práticas, 
casos de sucesso e tendências ao nível da gestão de IDI (investigação, desenvolvimento e inovação) 
e DNP (desenvolvimento de novos produtos). 
Os resultados produzidos nesta fase consistirão num relatório de diagnóstico, incluindo descrição 
da abordagem, resultados da análise de benchmarking e auscultação a stakeholders e ainda um 
documento síntese sobre “Tendências e melhores práticas de gestão de IDI e DNP”. 
 

Fase II - Workshops com empresas 
No âmbito desta fase serão dinamizados 2 workshops com empresas, para compreender barreiras 
e dificuldades e identificar necessidades ao nível da gestão da IDI e do DNP. 
 

Fase III - Elaboração de manuais e ferramentas 
Nesta fase serão produzidos o manual para a gestão de IDI (investigação, desenvolvimento e 
inovação) e o manual para o DNP (desenvolvimento de novos produtos) 
 

Fase IV - Promoção da adoção de ferramentas de IDI e DNP 
No âmbito desta fase, pretende-se contribuir para o sucesso da implementação de processos de IDI 
e DNP, sensibilizando e promovendo a aplicação dos manuais e ferramentas desenvolvidos junto 
das PME da indústria cerâmica. 
 

Fase V - Concurso de ideias 
Os objetivos específicos previstos para esta fase contemplam a promoção, geração e a 
identificação de ideias inovadoras que possam contribuir para a competitividade do setor. 
 
Atividade 2 – Avaliação e melhoria do desempenho da cerâmica e cristalaria em segurança 
alimentar 
 
Esta atividade é dirigida ao subsetor da louça de mesa (porcelana, faiança, grés e cristalaria) e visa 
a redução de metais pesados presentes nas matérias-primas (tintas, corantes, decalques e 
vidrados), partindo do envolvimento dos fornecedores deste tipo de produtos, sem prejuízo da 
utilização do leque de cores necessários para cumprir com os requisitos de design atuais. A 
avaliação da eficácia destas medidas, na louça cerâmica que contata alimentos será monitorizada 
através da realização de ensaios normalizados e ensaios que permitam aferir resultados sob outras 
condições de teste: variação de temperatura e duração do ensaio, outros agentes de simulação de 
comida (ex. ácido cítrico, molho de tomate, vinho), resultados após sucessivas lixiviações e ensaios 
a outros metais pesados. 
Será produzida informação com o objetivo de promover a sustentabilidade dos produtos cerâmicos 
e cristalaria, minimizando os seus impactos ambientais e evidenciando as vantagens destes 
produtos com forte tradição em Portugal, com vista ao seu crescimento sustentado e competitivo. 
 
Os resultados gerados no âmbito desta atividade incluirão:  
−  Relatório com a situação atual;  
−  Resultados de libertação de metais; 
−  Relatório com avaliação de viabilidade técnica e/ou económica das estratégias de redução de 

metais ao longo do ciclo de vida do produto de louça cerâmica; 
−  Modelo de previsão ou “árvore” de decisão da libertação de metais para a fase de conceção de 

peças cerâmicas. 
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Atividade 3 – Vigilância tecnológica dos produtos cerâmicos e similares relativamente a 
desempenho normativo (ambiente e segurança) 
 
Esta atividade é dirigida aos subsetores da cerâmica de mesa e dos pavimentos e revestimentos 
cerâmicos e tem por objetivo a avaliação do cumprimento, em matéria de normativos legais, dos 
produtos cerâmicos da louça e dos pavimentos e revestimentos existentes no mercado, 
nomeadamente no que concerne a matéria de ambiente e segurança alimentar.  
Um segundo objetivo será promover um eventual envolvimento de entidades nacionais como 
ASAE, Direção do comércio, entre outras, bem como a nível europeu de laboratórios da União 
Europeia. 
Os resultados a produzir no âmbito desta atividade incluirão:  
− Estudo de mercado (oportunidades e ameaças de cumprimento de requisitos de segurança 

alimentar e ambiente dos produtos cerâmicos);  
−  Guia com aplicabilidade normativa aos subsectores na área de ambiente e segurança alimentar; 
−  Relatório de caracterização com ensaios. 
 
Atividade 4 – Estudo sobre o impacto de ambientes agressivos em cerâmica estrutural e de 
revestimento 
 
Através desta atividade, dirigida aos subsetores da telha cerâmica e do tijolo face-à-vista, pretende-
se desenvolver um método de ensaio que seja representativo das condições atmosféricas da zona 
costeira e que permita avaliar a resistência à corrosão salina dos materiais cerâmicos de cobertura 
e revestimento. Pretende-se ainda definir critérios para a produção de materiais cerâmicos 
estruturais e de revestimento com princípios que lhes permitam maior resistência a estes 
ambientes. 
Será igualmente desenvolvido um novo Manual de Aplicação de Telhas Cerâmicas contemplando os 
resultados desta atividade, visando tornar-se um manual de referência para os fabricantes de 
telhas e para os construtores e, à semelhança de outros manuais editados no passado, ser 
inclusivamente adotado para formação em diversos cursos de engenharia civil em universidades e 
institutos politécnicos.  
Os resultados a produzir no âmbito desta atividade incluirão:  
− Procedimento para o ensaio da resistência a ambientes salinos das telhas cerâmicas e tijolos de 

face-à-vista: 
− Manual de Aplicação de Telhas Cerâmicas (formato digital). 
 
Atividade 5 – Implementação de práticas com base na filosofia de Lean Management 
 
Esta atividade é dirigida aos vários subsetores da indústria cerâmica e constitui um estudo sobre a 
aplicação prática e quantificação da implementação de ferramentas LEAN no setor. Este projeto 
pretende, tendo e conta as especificidades inerentes a cada subsetor, determinar a adequabilidade 
das diversas ferramentas a cada caso em particular. A realização de um estudo de benchmarking e 
da apresentação de indicadores visam demonstrar e fundamentar as vantagens da implementação 
destas metodologias. 
Os resultados a produzir no âmbito desta atividade incluirão:  
− Estudo do estado da arte;  
− Relatório de benchmarking;  
− Guia de caracterização das ferramentas aplicáveis/adequadas aos subsetores e resultados 

previstos;  
− 3 Workshops de divulgação (capacitação dos intervenientes nos projetos como garantia do 

sucesso da implementação de ferramentas Lean). 
 
Atividade 6 – Promoção de estratégias de economia circular 
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O objetivo desta atividade, dirigida transversalmente a todos os subsetores da indústria cerâmica, 
consiste em desenvolver estratégias que permitam valorizar e promover os recursos naturais, e 
contribuir para uma economia de baixas emissões de carbono, nomeadamente através da 
promoção de medidas de eficiência energética e de simbioses industriais, ou seja, criando 
condições para que resíduos ou subprodutos de uma indústria possam ser utilizados como 
matérias-primas ou materiais secundários num outro produto ou indústria e respetivo ciclo de vida, 
promovendo desta forma o uso racional de recursos. 
Os resultados a produzir no âmbito desta atividade incluirão:  
− Estudo de mercado de potenciais destinos para o caco cerâmico, incluindo simbioses industriais;  
− Resultados com parâmetros de caraterização que possam contribuir para a desclassificação de 

resíduos;  
− Metodologia para a desclassificação de caco cerâmico com definição da melhor estratégia de 

valorização de resíduos (desclassificação ou fim de estatuto de resíduo); Definição de 
benchmark de CO2 face ao estado da arte dos subsectores;  

− Guião de estratégias para a transição de uma economia com baixas emissões de carbono na 
indústria cerâmica associada à construção. 

 
 
Formação-Ação para PME – Projetos Conjuntos | COMPETE 2020 
 
Neste âmbito, será promovida a execução de dois projetos conjuntos de formação-ação para PME 
 
Um dos projetos delas terá como organismo intermédio o IAPMEI e será desenvolvida para 19 
empresas (e 19 formandos) nas temáticas de “Gestão para a Competitividade das PME” e 
“Inovação e Eficiência de Processos Produtivos”. Como objetivos gerais do projeto, pretende-se 
uma maior e mais clara ligação entre o negócio e os objetivos a atingir e a melhoria da gestão das 
várias áreas funcionais das empresas, bem como a melhoria dos seus processos produtivos. Para 
que se consigam obter os objetivos e incidir na raiz do problema, os comportamentos (soft skills) 
serão também alvo das ações do projeto. 
 
O outro projeto a executar terá como organismo intermédio a AEP – Associação Empresarial de 
Portugal e será desenvolvido junto de 30 empresas e 212 formandos, na temática “Organização e 
Gestão”. 
Os objetivos deste projeto consistem na melhoria do nível de gestão das empresas, tornando-as 
mais capazes para competir no mercado, e apoiar o desenvolvimento organizacional, otimizar 
metodologias, desenvolver processos de modernização e inovação. 
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Orçamento 2016 
 

Pressupostos 
 
O orçamento previsto para o ano de 2017 constitui a expressão económica das atividades 
contempladas no respetivo Plano, considerando os recursos humanos, financeiros e materiais 
atualmente existentes. 
Os valores considerados como rendimentos e gastos têm por base o histórico existente à data da 
elaboração deste documento.  
Quando associados a projetos em desenvolvimento ou a iniciar em 2017, foram tidos em conta os 
valores já aprovados e contratualizados com as entidades financiadoras e com as empresas 
prestadoras de serviços. 
 
 

Previsão de Rendimentos 
 
Vendas e Prestação de Serviços 
 

 Rubrica 
Projetado 

2016 
Previsão 

2017 
 

 Vendas      
 Manuais e publicações diversas 3.244 € 200 €  
 Prestações de Serviços      
 Joias de inscrição      
 Quotas 167.836 € 162.000 €  
 Quotas ordinárias 25.046 € 26.975 €  
 Quotas extraordinárias      
 Revista Kéramica (publicidade e assinaturas)      
 Assinaturas 60 € 60 €  
 Publicidade 33.076 € 27.360 €  
 Serviços de consultoria, estatísticas e serviços diversos      
 Estudos e estatísticas 33.000 € 12.000 €  
 Comparticipação de empresas para projetos 0 € 26.212 €  
 Diversos 13.564 € 0 €  
 Total 275.826 € 254.807 €  
 
 
O valor previsto para a rubrica de vendas corresponde a manuais técnicos e outras publicações 
editadas pela APICER. 
 
O valor previsional das quotas para o ano de 2017 foi estimado em função do número de empresas 
filiadas à data da elaboração deste orçamento (57 empresas), tendo em conta o regime de 
quotização em vigor aprovado em assembleia geral de 9 de novembro de 2016. 
No cálculo deste valor, não se considerou a filiação de novas empresas nem a eventual saída de 
empresas atualmente associadas.  
De referir que o valor total previsto para a quotização, de 188.975 euros, inclui quotas ordinárias 
(no montante anual de 162.000 euros) e quotas suplementares (no valor anual de 26.975 euros). 
Estas últimas foram calculadas por forma a financiar os custos da Associação com a sua filiação e 
participação nas federações europeias, conforme deliberação da Assembleia Geral de 5 de 
dezembro de 2006. O valor das quotas suplementares tem correspondência nos gastos com 
quotizações a pagar em 2017 às federações europeias e a deslocações a reuniões internacionais. 

 
A verba inscrita para rendimentos relativos à revista “Kéramica” refere-se a publicidade 
assinaturas, e corresponde a um montante global de 27.420 euros. 
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Estão previstos outros rendimentos que incluem a comparticipação privada de empresas que irão 
participar em projetos de Formação-Ação para PME no ano de 2017. 
 
Subsídios à Exploração 
 

 Rubrica 
Projetado 

2016 
Previsão 

2017 
 

 QREN      
 Projetos SIAC n.

o
s 38235 e 38740 31.074 € 0 €  

 Projeto SIAC n.º 18653 400 € 0 €  
 COMPETE 2020      
 Projeto SIAC n.º 14443 253.766 € 358.219 €  
 Projeto SIAC n.º 16121 61.721 € 190.087 €  
 POCI-03-3560-FSE-000184 (IAPMEI) 0 € 62.456 €  
 POCI-03-3560-FSE-000377 (AEP) 0 € 173.452 €  
 PPEC 2013-2014 46.856 € 17.798 €  
 INSYSME 0 € 48.057 €  
 CEDINTEC 338 € 0 €  
 Total 394.155 € 850.069 €  
 
Os valores que constam deste quadro incluem projetos já concluídos ao abrigo do QREN mas cujo 
encerramento e recebimento do incentivo final ocorreu já em 2016. Consideram-se ainda os 
projetos cuja execução física e financeira será concluída em 31 de dezembro de 2016 (PPEC e 
INSYSME) e os projetos já iniciados e que terão continuidade no ano de 2017 ao abrigo do 
COMPETE 2020. 
 
 
Outros Rendimentos e Ganhos 
 

 Rubrica 
Projetado 

2016 
Previsão 

2017 
 

 Rendas (Av. Emídio Navarro - Coimbra) 15.000 € 15.000 €  

 Alienação edifício Rua Artilharia Um, 104 - 2.º Dt.º em Lisboa 316.212 € 0 €  

 Correções relativas a exercícios anteriores 27.339 € 0 €  

 Total 358.551 € 15.000 €  

 
Nesta rubrica, e para o ano de 2017, estão incluídos os rendimentos relativos ao aluguer das 
instalações da APICER na Av. Emídio Navarro (Coimbra), ao valor mensal de 1.250 euros. 
 
No ano de 2016 está também incluído o ganho (de caráter extraordinário) que resultou da 
alienação do edifício da APICER (antiga delegação) em Lisboa e correções relativas a exercícios 
anteriores. 
 
 
Juros, dividendos e outros rendimentos similares 
 

 Rubrica 
Projetado 

2016 
Previsão 

2017 
 

 Juros, dividendos e rendimentos similares 2.083 € 1.500 €  
 Total 2.083 € 1.500 €  
 
 
Os juros, dividendos e outros rendimentos similares considerados correspondem à previsão de 
dividendos a receber da APCER Certificação, SA. 

 

Face ao exposto, prevê-se que o total de rendimentos em 2017 ascenda a 1.121.376 € 
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Previsão de Gastos 
 
Fornecimentos e serviços externos 
 
A rubrica de fornecimentos e serviços externos é a principal componente dos gastos previstos para 
o ano de 2017 (69,3% do total de gastos). 
 
Neste contexto, a principal componente daquele valor reporta à execução de projetos (aquisição 
de serviços especializados) que, só por si, representam 91,1% do valor total previsto para a rubrica 
de fornecimentos e serviços externos e 63,1% do total de gastos previstos para 2017. 
 
Em relação às restantes rubricas de fornecimentos e serviços externos, estabeleceu-se uma 
previsão baseada nos custos históricos do exercício em curso, mantendo as preocupações de 
contenção já seguidas nos exercícios anteriores. 
 
 

 Rubrica 
Projetado 

2016 
Previsão 

2017 
 

 Revista Kéramica (impressão) 14.243 € 15.000 €  
 Projectos      
 SIAC n.º 14443 237.000 € 303.620 €  
 SIAC n.º 16121 61.809 € 160.802 €  
 POCI-03-3560-FSE-000184 (IAPMEI) 0 € 64.040 €  
 POCI-03-3560-FSE-000377 (AEP) 0 € 178.088 €  
 PPEC 2013-2014 52.401 € 0 €  
 INSYSME 48.057 € 0 €  
 Revisores Oficiais de Contas 2.835 € 2.000 €  
 Assistência informática 2.390 € 2.500 €  
 Honorários (revista Kéramica) 9.848 € 9.370 €  
 Comissões 16.260 € 0 €  
 Condomínios 1.748 € 1.250 €  
 Conservação e reparação 2.043 € 2.977 €  
 Serviços bancários 583 € 600 €  
 Livros e Documentação Técnica 372 € 375 €  
 Material de Escritório 2.095 € 2.000 €  
 Combustíveis 2.667 € 3.000 €  
 Deslocações e estadas      
 Deslocações e estadas internas      
 Viatura própria 2.077 € 2.000 €  
 Portagens 1.968 € 2.000 €  
 Comboio, táxi e autocarro 809 € 850 €  
 Alojamento 2.474 € 3.600 €  
 Alimentação 1.526 € 1.600 €  
 Estacionamento e outros gastos 72 € 80 €  
 Deslocações e estadas no estrangeiro      
 Reuniões federações europeias 1.808 € 2.000 €  
 Aluguer de viaturas sem condutor (rendas) 5.175 € 5.377 €  
 Comunicação (correio e comunicações) 4.753 € 4.900 €  
 Seguros      
 Multi-riscos empresas 895 € 416 €  
 Acidentes pessoais 386 € 386 €  
 Viaturas 379 € 374 €  
 Serviços de limpeza 3.342 € 3.530 €  
 Organização de conferências 11.050 € 0 €  
 Diversos 3.374 € 2.500 €  
 Total 494.439 € 775.235 €  
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Gastos com o pessoal 
 

 Rubrica 
Projetado 

2016 
Previsão 

2017 
 

 Órgãos sociais - Senhas de presença 2.750 € 7.150 €  
 Vencimentos 147.802 € 137.813 €  
 Subsídios de Férias 13.068 € 11.484 €  
 Subsídios de Natal 11.942 € 11.484 €  
 Subsídios de alimentação 9.300 € 9.000 €  
 Abono para falhas 300 € 300 €  
 Ajudas de Custo 468 € 1.000 €  
 Encargos sobre remunerações (TSU) 37.887 € 36.094 €  
 Seguro de acidentes de trabalho 1.708 € 1.708 €  
 Outros 15.064 € 64 €  
 Total 240.289 € 216.097 €  
 
As importâncias inscritas na rubrica de gastos com o pessoal correspondem aos valores em vigor 
no ano de 2016. A redução prevista para o ano de 2017 deve-se ao facto do quadro de pessoal da 
APICER ter passado a contar com menos uma colaboradora, não estando prevista a sua 
substituição. 
 
 
Gastos de depreciação e de amortização 
 

 Rubrica 
Projetado 

2016 
Previsão 

2017 
 

 Propriedades de investimento, ativos fixos tangíveis e ativos 
intangíveis 

3.888 € 3.130 €  

 Total 3.888 € 3.130 €  
 
O valor previsto para os gastos com depreciação e de amortização correspondem ao imobilizado 
atualmente existente, por aplicação do método das quotas constantes e em função das taxas 
genéricas previstas no Decreto Regulamentar n.º 25/2009 de 14 de setembro.  
 
 
Perdas por imparidade 
 

 Rubrica 
Projetado 

2016 
Previsão 

2017 
 

 Dívidas a receber de clientes (associados e outros) 6.000 € 8.000 €  

 Total 6.000 € 8.000 €  

 
O valor considerado tem por base a informação disponível e o histórico associado a esta rubrica, 
atendendo ao disposto nos artigos 28.º-A e 28.º-B do CIRC. 
 
 
Outros gastos e perdas 
 
O montante mais elevado desta rubrica diz respeito ao IVA não dedutível, condicionado 
particularmente pela faturação emitida por fornecedores de serviços especializados associada à 
execução de ações incluídas em projetos. Refira-se, contudo, que este custo é elegível nos projetos 
e a sua contrapartida em termos de rendimentos está incluída nos respetivos subsídios à 
exploração. 
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Nesta rubrica estão também incluídos os custos previstos com quotizações (a organismos nacionais 
e estrangeiros), os quais ascendem a 27.645 euros, onde se incluem 24.975 euros a pagar às 
federações europeias em que a APICER se encontra atualmente filiada (TBE, CET, FEPF e FECS). Este 
valor, conjugado com as deslocações a reuniões internacionais (inscritas em fornecimentos e 
serviços externos) perfaz a importância que corresponde à totalidade das quotas suplementares 
previstas. 
 

 Rubrica 
Projetado 

2016 
Previsão 

2017 
 

 Impostos diretos      
 IMI - Imposto municipal sobre imóveis 1.673 € 1.673 €  
 Impostos indiretos      
 IVA (não dedutível) 74.623 € 86.667 €  
 Imposto do selo 32 € 24 €  
 Taxas 315 € 204 €  
 Quotizações      
 Organismos nacionais      
 CEDINTEC 800 € 800 €  
 CIP 1.620 € 1.620 €  
 Plataforma Construção Sustentável 250 € 250 €  
 Organismos internacionais      
 TBE 6.847 € 5.250 €  
 CET 17.588 € 12.850 €  
 FECS 3.500 € 3.375 €  
 FEPF 3.375 € 3.500 €  
 Outros 73 € 0 €  
 Total 110.696 € 116.213 €  
 
 
 
 

Gastos e perdas de financiamento 
 

 Rubrica 
Projetado 

2016 
Previsão 

2017 
 

 Juros de financiamentos obtidos 792 € 600 €  

 Total 792 € 600 €  

 
 
Os gastos e perdas de financiamento dizem respeito aos juros do empréstimo obtido em 2009 
junto do Barclays Bank, por um período de 120 meses. 
 

Face ao exposto, prevê-se que o total de gastos em 2017 ascenda a 1.119.275 euros. 
 
 

Imposto sobre o Rendimento 
 
O imposto sobre o rendimento, no valor de 300,00 € reporta a tributações autónomas, calculadas 
atendendo ao disposto no artigo 88.º do CIRC. 
 
 

Resultado Líquido e Meios Libertos 
 
O resultado líquido previsto para 2017 é de 1.801 euros e os meios libertos ascendem a 12.931 
euros. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL 
(Portaria n.º 105/2011) 

 
 

RENDIMENTOS E GASTOS 
Contas Projetado 

2016 
Previsão 

2017 SNC 

        

Vendas e serviços prestados 71+72 275.826 € 254.807 € 

Subsídios, doações e legados à exploração 75 394.155 € 850.069 € 

Variação nos inventários da produção   0 € 0 € 

Trabalhos para a própria entidade   0 € 0 € 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   0 € 0 € 

Fornecimentos e serviços externos 62 -494.439 € -775.235 € 

Gastos com o pessoal 63 -240.289 € -216.097 € 

Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)   0 € 0 € 

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 65 -6.000 € -8.000 € 

Provisões (aumentos / reduções)   0 € 0 € 

Provisões específicas (aumentos / reduções)   0 € 0 € 

Outras imparidades (perdas / reversões)   0 € 0 € 

Aumentos / reduções de justo valor   0 € 0 € 

Outros rendimentos e ganhos 78 358.551 € 15.000 € 

Outros gastos e perdas 68 -110.696 € -116.213 € 

        

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e 
impostos      177.108 € 4.331 € 

        

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 64 -3.888 € -3.130 € 

        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 
impostos)      173.220 € 1.201 € 

        

Juros e rendimentos similares obtidos 79 2.083 € 1.500 € 

Juros e gastos similares suportados 69 -792 € -600 € 

        

Resultado antes de impostos    811 174.511 € 2.101 € 

        

Imposto sobre o rendimento do período 812 -312 € -300 € 

        

Resultado líquido do período    818 174.199 € 1.801 € 

        

 
 

 
 
Coimbra, 25 de novembro de 2016 
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