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Plano de Atividades 2015 
 
O presente documento constitui o primeiro Plano de Atividades – para o ano de 2015 – 
apresentado pela Direção eleita em 18 de julho de 2014 com mandato para o triénio 2014/2017.  
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 deverá: 
 
1.  Assegurar a sua sustentabilidade económica e financeira. 
2.  Ter uma transparência da sua atuação junto dos Associados. 
3.  Ter uma forte visibilidade junto dos decisores, das Associações empresariais de outros setores 

bem como do público em geral. 
4.  Ter um peso institucional forte junto das Confederações Nacionais e Europeias a que está 

ligada. 
 
Para alcançar estes objetivos entende-se que a APICER deverá ser mais proactiva e dinâmica na sua 
atuação. Para tal, serão concretizados planos de ação imediatos e reajustadas, se necessário, as 
competências internas dos seus recursos humanos. 
 
A direção da APICER pretende adotar uma atitude de forte racionalidade nas despesas correntes 
para garantir a sustentabilidade da Associação, empenhando-se na procura de soluções que 
possam resultar na diminuição do valor da quota dos associados, conforme tem vindo a ser 
apontado por estes, procurando que a razão de custo beneficio para os associados seja positiva o 
que permitirá atrair empresas dos sectores que até à data ainda não estão associadas. 
Procurará ativamente, e dentro do novo quadro comunitário Portugal2020, e programas regionais 
e sectoriais, promover projetos em parceria com o Sistema Científico e Tecnológico com especial 
ênfase com o CTCV, com Associações que tenham objetivos coincidentes com os da APICER, 
envolvendo empresas dos sectores, visando o reforço da competitividade empresarial e associativa 
e tendo como estratégia as já anunciadas para os programas do QC. Reforço da competitividade 
empresarial, apoio à inovação e internacionalização. Para isso a APICER promoverá candidaturas, 
individualmente ou com os parceiros adequados e de acordo com os regulamentos, logo que estes 
sejam divulgados. 
Procurará em conjunto com Associações congéneres, centros tecnológicos e empresas de outros 
países da União, promover candidaturas a programas europeus. 
 
Para que os nossos associados e outros organismos possam acompanhar as atividades da APICER, 
bem como os factos relevantes para o setor, será reforçada a componente da informação, 
comunicação e imagem, que passará a incluir a publicação de uma newsletter de periodicidade 
tendencialmente mensal, distribuída eletronicamente. 
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A participação ativa nas várias confederações continuará a ser suportada pelo estudo dos dossiers 
em discussão. Um conhecimento aprofundado dos conteúdos e a apresentação de contributos que 
defendam os sectores representados pela APICER, reforçará a nossa importância. 
A título de exemplo, refira-se o Orçamento Geral do Estado e as Grandes Opções do Plano, 
concertação social e legislação e regulamentação sobre atividade económica (sobretudo energia, 
ambiente e fiscalidade).  
 
Iremos também promover uma participação mais ativa dos nossos associados na vida da 
Associação. 
Por um lado, serão efetuadas visitas regulares às empresas, para auscultar as suas preocupações e 
definir as linhas de força da atuação da APICER. 
Por outro lado, e no que diz respeito à discussão de assuntos de natureza específica, irão ser 
revitalizadas as comissões temáticas, que serão, por excelência, os órgãos de definição de tomadas 
de posição dos nossos setores (cerâmica e cristalaria) em relação aos diversos temas. De acordo 
com os nossos Estatutos, essa responsabilidade caberá à Vice-Presidente Executiva. Sem prejuízo 
de poderem ser considerados outros temas, ficam desde já instituídas as seguintes comissões: 
-  Energia 
-  Ambiente 
-  Capital Humano 
-  Logística e Distribuição 
-  Internacionalização 
 
Procuraremos também promover a realização de encontros, conferências ou jornadas, com temas 
relevantes para o setor, com convidados de reconhecido prestígio. 
 
Estas são, no essencial, as linhas de atuação estratégica da APICER para 2015, que procuraremos 
concretizar com vontade e determinação. De seguida, apresentam-se as linhas de atuação que as 
irão materializar. 
 
Para além das atividades correntes da APICER, serão desenvolvidas ações específicas que integram 
os projetos em que somos promotores, já iniciados em 2014 e a concluir em 2015. 
 

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 na CIP – Confederação Empresarial de Portugal, AEP – Associação 
Empresarial de Portugal, CPCI – Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, 
Associação Plataforma para a Construção Sustentável, CEDINTEC – Centro para o Desenvolvimento 
e Inovação Tecnológicos, CERTIF - Associação para a Certificação de Produtos, APCER - Associação 
Portuguesa de Certificação, CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro e CENCAL – Centro 
de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica. 
 
No contexto desta sua representação, a APICER continuará a participar regularmente nas reuniões 
dos organismos mencionados, designadamente em grupos de trabalho nas áreas do ambiente, 
energia e internacionalização, no âmbito da CIP. 
A APICER integra o Conselho Geral da CIP, 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. 
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Da mesma forma, 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, 
Associações da Fileira e Associações e Confederações nacionais, órgãos de comunicação social e 
outros. 
Serão também desenvolvidos contactos com entidades do Sistema Científico e Tecnológico, 
nomeadamente com as Universidades, de modo a facilitar e promover a inovação empresarial. 
Estabelecimento de contactos com vista à orientação de Teses de Mestrado no âmbito do 
mestrado integrado em Engenharia de Materiais no domínio da cerâmica, na Universidade de 
Aveiro, de acordo com as necessidades auscultadas junto do sector. 
 
Por forma a obter sinergias que possam contribuir para o desenvolvimento dos setores da cerâmica 
e cristalaria, serão estabelecidas parcerias com outros organismos de apoio ao setor, à semelhança 
das que temos com o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro. 
 
Também a nível internacional, a APICER continuará a intervir nas matérias e assuntos relativos aos 
vários subsetores da indústria nacional que representa, bem como a aceder à informação 
disponibilizada pelas federações europeias, que por sua vez canaliza para as empresas associadas 
depois de tratada. 
 
Neste contexto, a APICER encontra-se atualmente filiada nos seguintes organismos: 
 

 TBE – Tiles & Bricks Europe 
 CET – European Ceramic Tile Manufacturers' Federation 
 FECS – Fédération Européenne des Fabricants de Céramiques Sanitaires 
 Cerame-Unie 

 
Nos termos da decisão da assembleia geral da APICER de 14/10/2013, no âmbito da qual foi 
aprovada a proposta de filiação da APICER na FEPF – Fédération Européenne des Industries de 
Porcelaine et de Faience de Table et d’Ornementation, na sequência da cláusula anti-dumping 
sobre produtos de louça de mesa importados da China, será a mesma decisão implementada em 
2015. 
 
A par desta participação em organismos europeus, deverá manter-se um relacionamento mais 
próximo com o grupo de deputados portugueses no Parlamento Europeu já conseguido 
nomeadamente nos processos anti-dumping em que a APICER se envolveu. 
 
No âmbito da nossa participação nas federações europeias, e na sequência dos processos anti-
dumping dos pavimentos e revestimentos e louça de mesa, procuraremos que seja garantida que a 
concorrência de países terceiros, nomeadamente no mercado comunitário, se faz de forma 
idêntica, justa e saudável. Para este efeito procuraremos reforçar a nossa intervenção, 
introduzindo na agenda das federações europeias e dos deputados europeus atrás citados, os 
seguintes temas: 
 
Eixo 1 -  Garantir que os produtos importados de países terceiros para o espaço comunitário 

cumprem os requisitos comunitários. 
Eixo 2 -  Controlar eventuais práticas de evasão na aplicação dos direitos anti-dumping. 
Eixo 3 -  Tornar obrigatório a denominação de origem nos produtos, que passa pela aprovação da 

proposta da CE do Regulamento de Segurança de Produtos. 
Eixo 4 -  Melhorar as condições de acesso a países terceiros por parte de empresas comunitárias 

nos casos em que condições de acesso dos mesmos países terceiros ao mercado 
comunitário é claramente mais favorável. 

Eixo 5 -  Utilizar o dinheiro cobrado pelas taxas de importação para reforço da competitividade e 
sustentabilidade da indústria cerâmica da comunidade europeia. 
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2 - 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, revista “Kéramica” e Portal da Cerâmica (www.ceramica.pt) e site www.apicer.pt. 
A componente da informação, comunicação e imagem será reforçada com a publicação de uma 
newsletter mensal, distribuída eletronicamente. De resto, a edição desta newsletter já foi iniciada 
em novembro de 2014. 
Os assuntos abordados e a própria apresentação dos conteúdos vão continuar a constituir uma 
preocupação da associação, adequando-os sempre que possível às necessidades e expectativas das 
empresas associadas e aos objetivos estratégicos do setor. 
 

3 - Informação  

 
No ano de 2015, 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. 
 

4 – Internacionalização 
 
Os setores representados pela APICER caraterizam-se pela sua dinâmica exportadora. A 
concorrência internacional a que estão sujeitos constitui um desafio permanente às nossas 
empresas e à sua capacidade de resposta às necessidades dos clientes e à diversificação dos seus 
produtos e dos seus mercados. 
A APICER dará continuidade em 2015 à implementação de ações de internacionalização, com a 
presença em feiras e certames internacionais, em colaboração com associações congéneres, 
nomeadamente da fileira dos materiais de construção. 
 

5 – Energia e Ambiente 

 
A APICER continuará a diligenciar iniciativas concretas nas áreas do ambiente e da energia, ao nível 
técnico e político, acentuando a necessidade de tornar transparente a política pública de acesso ao 
gás natural e à energia elétrica, em conjunto com outras estruturas associativas, nomeadamente a 
CIP. 
A APICER vai continuar a defender a simplificação do procedimento de licenciamento ambiental e 
um maior ajuste às condicionantes económicas e do setor nacional, assim como a simplificação e 
transparência dos procedimentos de monitorização e comunicação das emissões no âmbito do 
CELE. 
A nível interno estas matérias serão acompanhadas pelas respetivas comissões temáticas. 
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). 
 
A APICER estudará os documentos colocados à discussão pública sobre preços e tarifas de 
eletricidade e gás natural emitidos pela ERSE, promoverá a discussão dos mesmos com os 
associados e levará as conclusões a que chegar junto quer da ERSE, quer da CIP. 

http://www.ceramica.pt/
http://www.apicer.pt/
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Empenhar-se-á em que nos conselhos tarifários da ERSE os sectores industriais tenham uma maior 
representatividade do que atualmente têm. 
 
Dada a importância destas áreas, a APICER irá organizar as primeiras Jornadas Técnicas da 
Cerâmica e da Cristalaria, evento bianual, com participação das várias entidades relevantes para o 
setor e autoridades nacionais e europeias, cujo objetivo será proporcionar um momento de 
informação e reflexão de todos os stakeholders destes setores sobre o impacto dos vários dossiers 
técnicos na competitividade e sustentabilidade das empresas de cerâmica e cristalaria nacionais. 
 

6 – 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 TOC, assegurarão toda a organização e execução 
do processo contabilístico, a elaboração de declarações fiscais e de todos os mapas e peças 
contabilísticas legalmente exigidos. 
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 com organismos públicos, nomeadamente ao abrigo do 
QREN. 
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 ou a outras a iniciar em 2015. 
 
 

Capítulo II – Projetos a Desenvolver 
 
A APICER iniciou em 2014 a execução de três projetos no âmbito do QREN, cuja conclusão ocorrerá 
em 30/06/2015. 
 
1) Projeto Conjunto n.º 37.957 (Internacionalização) 
 
Em 2015 a APICER dará continuidade às ações desenvolvidas ao longo dos últimos anos na área da 
internacionalização. 
Para além de manter a aposta em mercados em que já vimos participando regularmente ao longo 
dos últimos anos, como a Argélia e Índia, está também prevista uma ação a realizar no México. 
A ação a desenvolver no México enquadra-se na iniciativa “Ceramics - Portugal Does it Better”, 
constituída em 2013 para desenvolver a imagem da cerâmica portuguesa nos mercados 
internacionais. 
Serão, assim, desenvolvidas em 2015 as seguintes iniciativas: feira Batimatec (Argélia), feira 
Acetech (Índia) e “Ceramics - Portugal Does it Better” no México. 
 
2) Projeto SIAC n.º 38.235 - CER(amica) + Sustentável 
 
Este projeto está em curso e conta com a colaboração do Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro 
na sua implementação. Integra as seguintes atividades: 
1 -  Análise de efeitos cruzados e custo-benefício da utilização de combustíveis sólidos na cozedura 

de materiais cerâmicos e seu enquadramento nas emissões gasosas. 
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2 -  Avaliação prospetiva da libertação de metais pesados pela louça cerâmica e de vidro em contacto 
com os alimentos. 

Este projeto conta com a participação de 12 empresas produtoras de cerâmica estrutural (atividade 
1) e de 14 empresas produtoras de cerâmica de mesa e de cristalaria (atividade 2).  
Este projeto tem enquadramento na Estratégia de Eficiência Coletiva associada ao Cluster Habitat 
Sustentável, cuja entidade gestora é a Plataforma para a Construção Sustentável. 
 
3) Projeto SIAC n.º 38.740 - Cerâmica Portuguesa: Novas Tendências, Novas Profissões  
 
Este projeto retoma, com redobrado entusiasmo, o projeto de atualização das profissões no setor 
cerâmico português, em linha com o atual estado de modernização e inovação das empresas. 
Denominado de “Cerâmica Portuguesa: Novas Tendências, Novas Profissões” este projeto conta 
com a participação do Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, da CH Business Consulting, e 
Universidade de Coimbra, e inclui as seguintes atividades: 
– Revisão do portefólio de profissões do sector, 
– Elaboração de um modelo orientador e prospetivo sobre o desenvolvimento de competências 
para o sector 
– Desenvolvimento de um Modelo de Formação Dual (aplicado ao setor); 
– Elaboração de um Modelo de Remuneração do fator trabalho do sector, incorporando vertentes 
que estimulem a produtividade e a competitividade da indústria. 
Este projeto conta com a participação de 9 empresas produtoras de diversos materiais cerâmicos 
(pavimentos e revestimentos, telhas, loiça sanitária e cerâmica utilitária e decorativa), que integram 
a comissão técnica do projeto. 
 
Na área da energia, e em parceria com a empresa Vivapower Consulting, Lda. e o apoio da Entidade 
Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), será realizado um projeto na área da promoção da 
eficiência no consumo de energia elétrica. 
 
4) Influência Comportamental no Consumo de Energia Elétrica 
 
Este projeto desenvolvido no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia 
Elétrica (PPEC), 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. 
 
A iniciativa é dirigida às empresas dos setores da cerâmica e da cristalaria (até ao limite de 20 
empresas) com consumo energético inferior a 400 tep/ano, sendo que os diagnósticos energéticos 
serão realizados sem custos para as empresas abrangidas.  
Está ainda prevista a realização de ações de sensibilização junto dos colaboradores das indústrias 
beneficiárias, no sentido de promover comportamentos que conduzam à utilização racional e 
eficiente da energia. No final do projeto, previsto para janeiro de 2016, será realizado um 
workshop para a apresentação das medidas e resultados às empresas do sector. 
 
5) INSYSME 
 
Para além dos projetos anteriormente referidos, a APICER integra também o consórcio promotor 
do projeto INSYSME, desenvolvido ao abrigo do 7.º Programa Quadro de Apoio, 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 finais de 2013 e terá uma duração de 36 meses. 
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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.   
 
Depois de apresentadas as ações previstas para 2015, ficam alguns pontos de reflexão, para 
partilha com os nossos associados. 
 

1) Relativamente à nossa participação nas federações europeias: deverão ser as empresas de 
cada um dos subsetores a pronunciar-se sobre a filiação ou desfiliação na respetiva 
federação europeia, a que se seguirá a retificação por assembleia geral, ou será assunto de 
análise e decisão em sede de reunião da Assembleia Geral? 

 
2) No que diz respeito ao desenvolvimento de projetos de inovação, deverá ser estabelecida 

uma parceria privilegiada e de reciprocidade com o Centro Tecnológico da Cerâmica e do 
Vidro? 

 
3) Da mesma forma, o CENCAL – Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica 

será o nosso parceiro privilegiado na implementação e desenvolvimento de projetos de 
formação profissional destinados à indústria cerâmica e à cristalaria? 
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Orçamento 2015 
 

Concluído o período da assistência financeira concedido a Portugal pelas instituições internacionais 

(FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia), espera-se que a economia portuguesa 

apresente resultados no fecho do ano de 2014 em linha com os dados de conjuntura de que já 

dispomos e que apontam para uma retoma do crescimento e que o mesmo tenha continuidade no 

próximo ano de 2015. 

De acordo com as projeções do Banco de Portugal de outubro de 2014, prevê-se um crescimento 

do PIB em 0,9% para 2014, alicerçado essencialmente no crescimento do consumo privado (1,9%) e 

nas exportações (3,7%). Segundo a mesma fonte, o crescimento do PIB em 2015 será de 1,5% (1,6% 

na Área Euro). 

 

No que se refere, especificamente à indústria cerâmica, o ano de 2013 marcou a inversão de um 

ciclo negativo que perdurou entre 2007 e 2012, com a contração sucessiva do volume de negócios 

setorial. Em 2013 o volume de negócios cresceu 2,2% face a 2012, tendo também o VAB registado 

um incremento de 2,4%. 

As exportações de produtos cerâmicos cresceram 3,9% em 2013 e nos primeiros 9 meses de 2014 

(janeiro-setembro) tiveram uma variação de 5,1% face ao período homólogo.  

A redução gradual no número de empresas em laboração tem contribuído, ao longo dos últimos 

anos, para a redução do número de empresas associadas na APICER. Contudo, em 2014 esse 

fenómeno foi significativamente atenuado. 

 

O orçamento proposto para 2015 assenta num princípio de equilíbrio que será atingido, à 

semelhança da política seguida ao longo dos últimos anos, com um rigoroso controlo de gastos, 

conjugado com a execução de projetos a concluir no âmbito do IV Quadro Comunitário de Apoio. 

 
Os dados que seguidamente se apresentam correspondem a projeções efetuadas com base nos 
valores reais acumulados até outubro de 2014 e, quando associados a projetos, aos valores 
aprovados e contratualizados para 2015 com as entidades financiadoras e com as empresas 
prestadoras de serviços. 
 
Por não se encontrarem ainda abertas candidaturas no âmbito do Programa “Portugal 2020”, que 
será o sucessor do anterior Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) e enquadrará os 
apoios estruturais da União Europeia entre 2014 e 2020, não foram ainda considerados novos 
projetos neste orçamento. 
No entanto, este orçamento é ainda influenciado de forma significativa pelos projetos em curso 
com financiamento do QREN, a concluir até 30/06/2015, com reflexo nas contas de subsídios à 
exploração, do lado dos rendimentos, e dos fornecimentos e serviços externos e IVA não dedutível, 
do lado dos gastos. 
 

I - Previsão de Rendimentos 
 

Conta 71 – Vendas 

 

 
Vendas 

   Manuais e publicações diversas 100 € 

 
Total 100 € 

 

O valor previsto para esta rubrica corresponde a uma verba praticamente residual. Representa a 

venda de manuais técnicos editados pela APICER. 
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Conta 72 – Prestação de Serviços 

 

  Prestações de Serviços   

  Joias de inscrição 0 € 

  Quotas   

  Quotas ordinárias 178.790 € 

  Quotas extraordinárias 33.844 € 

  Revista Kéramica (publicidade e assinaturas) 58.000 € 

  Prestação de serviços diversos (estatísticas, consultoria e outros) 86.240 € 

 
Total 356.874 € 

 

a) O valor previsional das quotas para o ano de 2015 foi estimado em função do número de 

empresas filiadas à data da elaboração do orçamento (61 empresas em 19/11/2014) tendo em 

conta as informações relativas ao volume de vendas de produtos das empresas associadas, que 

constam do Anexo A da Declaração Anual (IES) relativo ao exercício de 2013 e entregue em 

2014. Relativamente às empresas que ainda não procederam ao envio desta informação para a 

APICER, considerou-se para 2015 a quota ordinária vigente em 2014, sem prejuízo de posterior 

correção. 

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 212.634 euros, inclui quotas 

ordinárias (no montante anual de 178.790 euros) e quotas suplementares (no valor anual de 

33.844 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 corresponde a quotizações a pagar em 2015 às federações 

europeias no montante de 26.984 euros e a deslocações a reuniões internacionais no montante 

de 6.860 euros. 

 

b) A verba inscrita para rendimentos relativos à revista “Kéramica” refere-se a publicidade e 

assinaturas, e corresponde a um montante global de 58.000 euros. 

 

c)  Estão previstos outros rendimentos no montante global de 86.240 euros, que incluem 

consultoria, fornecimento de estatísticas, recebimento de patrocínios e outros. 

 

Conta 75 – Subsídios à Exploração 

 

  Subsídios à Exploração   

  Projeto SIAC n.º 38.235 175.577 € 

  Projeto SIAC n.º 38.740 141.256 € 

  PPEC - Influência Comportamental Consumo Energia Elétrica 82.300 € 

 
Total 399.133 € 

 
Os valores que constam deste quadro correspondem a projetos em curso, devidamente 
contratualizados. 
Para além dos projetos referidos, encontram-se ainda em execução o Projeto Conjunto 
Internacionalização n.º 37.957 e o Projeto INSYSME. Por não se conhecerem ainda os valores que 
correspondem a gastos a suportar em 2015, não foram também considerados os respetivos 
subsídios que lhe estão associados. No entanto, tal situação não terá reflexos no resultado previsto 
para 2015, porquanto o financiamento destes projetos é assegurado a 100%, no caso do projeto de 
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internacionalização por contribuições das empresas participantes nas diversas ações (às quais se 
destinará o incentivo a receber no âmbito do projeto) e, no caso do projeto INSYSME, pelo subsídio 
aprovado. 

 

Conta 78 – Outros Rendimentos e Ganhos 

 

  Outros Rendimentos e Ganhos   

  Rendas (Av. Emídio Navarro - Coimbra) 15.000 € 

 
Total 15.000 € 

 

Os outros rendimentos e ganhos reportam-se ao aluguer das instalações da APICER na Av. Emídio 

Navarro (Coimbra), ao valor mensal de 1.250 euros. 

 

Conta 79 – Juros, dividendos e outros rendimentos similares 

 

  Juros, Dividendos e Outros Rendimentos   

  Juros de depósitos bancários 30 € 

  Dividendos APCER Certificação 655 € 

 
Total 685 € 

 

Os juros, dividendos e outros rendimentos similares incluem os juros de depósitos bancários e 

previsão de dividendos a receber da APCER Certificação, SA. 

 

Face ao exposto, prevê-se que o total de rendimentos em 2015 ascenda a 771.792 euros. 

 

II - Previsão de Gastos 
 

Conta 62 – Fornecimentos e serviços externos 

 

  Fornecimentos e Serviços Externos   

  Serviços especializados   

  Revista Kéramica (composição e impressão) 6.000 € 

  Projetos   

  Projeto SIAC n.º 38.235 162.597 € 

  Projeto SIAC n.º 38.740 123.000 € 

  PPEC - Influência Comportamental Consumo Energia Elétrica 70.330 € 

  Revisores Oficiais de Contas 800 € 

  Assistência informática 2.500 € 

  Honorários (revista Kéramica) 10.270 € 

  Condomínio edifício de Coimbra (Av. Emídio Navarro) 1.241 € 

  Condomínio edifício de Lisboa (Rua Artilharia Um) 1.015 € 

  Conservação - serviços de jardinagem 1.477 € 

  Serviços bancários (comissões e outros) 1.600 € 

  Livros e Documentação Técnica 170 € 

  Material de Escritório 2.000 € 

  Eletricidade 170 € 

  Combustíveis (para viaturas rent-a-car) 400 € 

  Água 240 € 

  Deslocações e estadas   

  Deslocações e estadas internas   

  Viatura própria 8.300 € 
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  Portagens 1.580 € 

  Comboio, táxi e autocarro 350 € 

  Alojamento 100 € 

  Alimentação 800 € 

  Estacionamento e outros custos 120 € 

  Deslocações e estadas no estrangeiro   

  Reuniões federações europeias 6.860 € 

  Aluguer de viaturas sem condutor 600 € 

  Comunicação (correio e comunicações) 5.000 € 

  Seguros   

  Multirriscos empresas 870 € 

  Acidentes pessoais 384 € 

  Limpeza, higiene e conforto   

  Serviço limpeza Coimbra 3.531 € 

  Serviço limpeza Lisboa 1.408 € 

  Outros fornecimentos e serviços 2.500 € 

 
Total 416.213 € 

 

A rubrica de fornecimentos e serviços externos é a principal componente dos gastos previstos para 

o ano de 2015 (54,1% 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 85,5% do valor total previsto para a rubrica 

de fornecimentos e serviços externos e 46,2% do total de gastos previstos para 2015. 

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. 

 

Conta 63 – Gastos com o pessoal 

 

  Gastos com o Pessoal   

  Vencimentos 149.011 € 

  Subsídios de Férias e Natal 24.835 € 

  Subsídios de alimentação 10.366 € 

  Abono para falhas 300 € 

  Ajudas de Custo 1.000 € 

  Encargos sobre remunerações (TSU) 37.834 € 

  Seguro de acidentes de trabalho 1.688 € 

  Complementos de reforma 5.468 € 

 
Total 230.502 € 

 

As importâncias inscritas na rubrica de gastos com o pessoal foram calculadas tendo por base os 

valores em vigor durante o ano de 2014, sem prever quaisquer acréscimos da massa salarial. 

 

Conta 64 – Gastos de depreciação e de amortização 

 

  Gastos de depreciação e amortização   

  Propriedades de investimento, ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis 4.750 € 

 
Total 4.750 € 

 
O valor previsto para os gastos com depreciação e de amortização correspondem ao imobilizado 
atualmente existente. 
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Conta 65 – Perdas por imparidade 

 

  Perdas por imparidade   

  Em dívidas a receber de clientes (associados e outros) 19.000 € 

 
Total 19.000 € 

 
O valor considerado tem por base a informação disponível e o histórico associado a esta rubrica. 
 

Conta 68 – Outros gastos e perdas 

 

  Outros Gastos e Perdas   

  Impostos diretos   

  IMI - Imposto municipal sobre imóveis 1.472 € 

  Impostos diretos   

  IVA (não dedutível) 63.179 € 

  Imposto do selo 60 € 

  Taxas   

  Taxa de conservação de esgotos 111 € 

  Quotizações   

  Organismos nacionais   

  CEDINTEC 800 € 

  CIP 1.620 € 

  CPCI 500 € 

  Organismos internacionais   

  TBE 6.609 € 

  CET 10.000 € 

  FECS 3.375 € 

  FEPF 7.000 € 

 
Total 94.726 € 

 

O montante mais elevado desta rubrica diz respeito ao IVA não dedutível, calculado em função do 

pro-rata atualmente em vigor (26%) e considerando, nomeadamente, a faturação esperada de 

fornecedores de serviços especializados associada à execução de ações incluídas em projetos. 

Nesta rubrica estão também incluídos os custos previstos com quotizações (a organismos 

nacionais e estrangeiros), os quais ascendem a 29.904 euros, onde se incluem 26.984 euros a 

pagar às federações europeias em que a APICER se encontra atualmente filiada (TBE, CET e FECS), 

considerando ainda a implementação da decisão da assembleia geral da APICER de 14/10/2013 de 

aprovação da proposta de filiação da APICER na FEPF. Este valor, conjugado com as deslocações a 

reuniões internacionais (inscritas em fornecimentos e serviços externos) no valor de 6.860 euros 

perfaz a importância de 33.844 euros e corresponde à totalidade das quotas suplementares 

previstas. 

 

Conta 69 – Gastos e perdas de financiamento 

 

  Gastos e Perdas de Financiamento   

  Juros de financiamentos obtidos   

  Barclays Bank 1.440 € 

  CEDINTEC 3.000 € 

 
Total 4.440 € 
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Os gastos e perdas de financiamento dizem respeito aos juros do empréstimo obtido em 2009 

junto do Barclays Bank e da renovação, em novembro de 2014, do empréstimo obtido junto do 

CEDINTEC, este último para financiamento dos projetos SIAC. 

  

Face ao exposto, prevê-se que o total de gastos em 2015 ascenda a 769.631 euros. 

 

 

III – Resultado Líquido e Meios Libertos 
 

O resultado líquido previsto, assim como os meios libertos, são positivos no valor de 766 euros e 

24.516 euros, respetivamente. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL 

(Portaria n.º 105/2011) 

 

RENDIMENTOS E GASTOS 
Contas 

2014 (*) 2015 
SNC 

        

Vendas e serviços prestados 71+72 492.536 € 356.974 € 

Subsídios, doações e legados à exploração 75 694.974 € 399.133 € 

Variação nos inventários da produção       

Trabalhos para a própria entidade       

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas       

Fornecimentos e serviços externos 62 -843.006 € -416.213 € 

Gastos com o pessoal 63 -230.123 € -230.502 € 

Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)       

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 65 -18.704 € -19.000 € 

Provisões (aumentos / reduções)       

Provisões específicas (aumentos / reduções)       

Outras imparidades (perdas / reversões)       

Aumentos / reduções de justo valor       

Outros rendimentos e ganhos 78 14.056 € 15.000 € 

Outros gastos e perdas 68 -110.751 € -94.726 € 

        

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e 
impostos      -1.018 € 10.666 € 

        

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 64 -5.102 € -4.750 € 

        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 
impostos)      -6.120 € 5.916 € 

        

Juros e rendimentos similares obtidos 79 702 € 685 € 

Juros e gastos similares suportados 69 -4.785 € -4.440 € 

        

Resultado antes de impostos    811 -10.203 € 2.161 € 

        

Imposto sobre o rendimento do período 812 -1.360 € -1.395 € 

        

Resultado líquido do período    818 -11.563 € 766 € 

        

 

(*) Projeção com base nos valores acumulados até outubro de 2014 
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BALANÇO PREVISIONAL 

(Portaria n.º 105/2011) 

 
 

RUBRICAS Contas SNC 
DATAS 

31-12-2014 (*) 31-12-2015 

ATIVO       

Ativo não corrente       
Ativos fixos tangíveis 43 26.837 € 25.134 € 
Bens do património histórico e cultural   0 € 0 € 

Propriedades de investimento 42 134.517 € 131.515 € 
Ativos intangíveis 44 361 € 316 € 
Investimentos financeiros 41 49.735 € 49.735 € 

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros   0 € 0 € 

    211.450 € 206.700 € 

Ativo corrente       
Inventários   0 € 0 € 
Clientes 21 89.676 € 90.676 € 

Adiantamentos a fornecedores 22 353 € 0 € 
Estado e outros entes públicos 24 3.488 € 3.750 € 
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros   0 € 0 € 

Outras contas a receber 2721+2781 90.164 € 82.300 € 
Diferimentos 281 0 € 0 € 
Outros ativos financeiros   0 € 0 € 

Caixa e depósitos bancários 11+12+13 124.211 € 59.998 € 

    307.891 € 236.724 € 

        

Total do ativo   519.341 € 443.425 € 

        

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO       
        
Fundos patrimoniais       

        
Fundos   0 € 0 € 
Excedentes técnicos   0 € 0 € 

Reservas   0 € 0 € 
Resultados transitados 56 -169.194 € -180.757 € 
Excedentes de revalorização   0 €  0 € 

Outras variações nos fundos patrimoniais 59 382.677 € 382.677 € 

    213.483 € 201.920 € 

Resultado líquido do período 818 -11.563 € 766 € 

Total do fundo de capital   201.920 € 202.686 € 

        
Passivo       
        

Passivo não corrente       
Provisões   0 € 0 € 
Provisões específicas   0 € 0 € 

Financiamentos obtidos 25 158.176 € 138.376 € 
Outras contas a pagar   0 €   

    158.176 € 138.376 € 

Passivo corrente       
Fornecedores 22 18.796 € 18.800 € 

Adiantamentos de clientes 21 167 € 0 € 
Estado e outros entes públicos 24 26.583 € 24.600 € 
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros   0 € 0 € 

Financiamentos obtidos   0 € 0 € 
Diferimentos 282 56.454 € 1.250 € 
Outras contas a pagar 231+2722+2782 57.245 € 57.712 € 

Outros passivos financeiros   0 € 0 € 

    159.245 € 102.362 € 

Total do passivo   317.421 € 240.738 € 

Total dos fundos patrimoniais e do passivo   519.341 € 443.425 € 

        

(*) Projeção com base nos valores acumulados até outubro de 2014 
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Coimbra, 25 de novembro de 2014 
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