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Plano de Atividades 2016 
 
O presente documento constitui o primeiro Plano de Atividades apresentado pela Direção eleita 
em 13 de novembro de 2015, com mandato para o triénio 2015/2018.  
 
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. 
 
Procurar-se-á obter uma participação mais ativa das empresas, e particularmente dos nossos 
associados, na vida da Associação, designadamente através da realização de reuniões de natureza 
subsetorial. Por outro lado, e no que diz respeito à discussão de assuntos de natureza específica, 
irão ser dinamizadas as Comissões Temáticas, que são, por excelência, os órgãos de definição de 
tomadas de posição dos nossos setores (cerâmica e cristalaria) em relação aos diversos temas 
relevantes para empresas que representamos. 
 
Para que os nossos associados e outros organismos possam acompanhar as atividades da APICER, 
bem como a informação relevante dos setores que representa, continuaremos a valorizar as 
componentes da informação, comunicação, imagem e marketing. 
 
Assinalando o 20.º aniversário da constituição da APICER, está prevista a organização do 2.º 
Congresso Nacional da Cerâmica, e que será o primeiro evento desta natureza a ter lugar desde 
que a representação associativa da indústria cerâmica passou a estar concentrada na APICER. Na 
ocasião, será também lançado o livro “Cerâmica Portuguesa: Tradição e Inovação”. 
 
Procuraremos também promover a realização de encontros, conferências ou workshops, com 
temas relevantes para o setor, designadamente “Jantares Temáticos” trimestrais com convidados 
de reconhecido prestígio. 
 
No âmbito do novo quadro comunitário de apoio “Portugal 2020”, serão enquadradas, sempre que 
possível, as atividades que materializem os objetivos da APICER e que sejam suscetíveis de apoio 
financeiro. 
 
Estas são, no essencial, as linhas de atuação estratégica da APICER para 2016. De seguida, 
apresentam-se as ações que as irão materializar, que incluem atividades correntes e execução de 
projetos. 
 
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 
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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. 
 
 

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, Conselho da Indústria Portuguesa, 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 já conseguido 
nomeadamente nos processos anti-dumping em que a APICER se envolveu e, mais recentemente, 
com a visita a empresas portuguesas de cerâmica por parte do Dr. José Inácio Faria (que é membro 
do Fórum Cerâmico do Parlamento Europeu) e do Dr. João Ferreira e com a presença do Dr. Carlos 
Zorrinho nas “Jornadas Técnicas da Cerâmica’2015”. 
 
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, 
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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. 
Pretende-se reforçar esta componente, transmitindo uma imagem de dinamismo e modernidade, 
com maior visibilidade em suportes online e offline. 
 
 
3 – Congresso Nacional da Cerâmica e Jantares Temáticos 
 
De entre as atividades previstas para o ano de 2016 está a organização do Congresso Nacional da 
Cerâmica, que constituirá um evento que assinalará o 20.º aniversário da constituição da APICER e 
permitirá reunir um conjunto alargado de empresas e stakeholders relevantes.  
Na ocasião, está prevista a apresentação de uma publicação premium intitulada “Cerâmica 
Portuguesa: Tradição e Inovação” que será distribuída nos diversos certames e eventos 
internacionais em que a APICER irá garantir uma participação institucional. 
 
A dinamização de Jantares Temáticos é outra iniciativa prevista para 2016, que abordará temáticas 
relevantes para o setor, com a presença de convidados de reconhecido prestígio, a realizar com 
periodicidade trimestral e em diferentes zonas do país. 
 
Estes eventos permitirão uma maior proximidade com as empresas e proporcionarão mais 
visibilidade ao setor e às atividades desenvolvidas pela APICER. 
 
 
4 - Informação  
 
No ano de 2016, 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 
empresas e à sua capacidade de resposta às necessidades dos clientes e à diversificação dos seus 
produtos e dos seus mercados. 

http://www.ceramica.pt/
http://www.apicer.pt/
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A APICER iniciará em 2016 a execução de um projeto de internacionalização a desenvolver ao 
abrigo do Sistema de Apoio a Ações Coletivas do COMPETE 2020, que inclui a realização de um 
estudo a 9 mercados internacionais e a preparação de ações de promoção e divulgação da 
cerâmica portuguesa em eventos a realizar em 3 mercados internacionais durante o ano de 2017, 
no âmbito de campanhas com a mensagem chave “Ceramics Portugal Does It Better”. 
 
 
Ao nível dos assuntos europeus, a APICER participará em diversas reuniões no âmbito das 
federações europeias em que está filiada: 
 

 14/03/2016 - Grupo de Trabalho da Cerame-Unie sobre Agentes Químicos 
 15/03/2016 - Grupo de Trabalho da Cerame-Unie sobre Energia e Clima, Comité de Ambiente da 

Cerame-Unie e Comité Executivo da CET 
 16/03/2016 - Comité de Diretores da Cerame-Unie 
 03/10/2016 - Grupo de Trabalho da Cerame-Unie sobre Agentes Químicos 
 04/10/2016 - Grupo de Trabalho da Cerame-Unie sobre Energia e Clima e Comité de Ambiente 

da Cerame-Unie 
 05/10/2016 - Comité de Diretores da Cerame-Unie 
 
Em 26 e 27 de maio de 2016, a APICER organizará a Assembleia Geral da FEPF em Ílhavo, que inclui 
visita às instalações da VAA. 
 
Reuniões com a Comissão Europeia (Bruxelas): 
 

 16/03/2016 - Reunião do “Stakeholders’ Mirror Group” (grupo de trabalho de partes 
interessadas) que acompanha o estudo da CE “Avaliação dos Custos Cumulativos” do sector 
cerâmico europeu. 

 05/10/2016 - Reunião dos Directores da Cerame-Unie com a DG Grow (Direção Geral 
Crescimento da Comissão Europeia) 

 
Reuniões com Membros do Parlamento Europeu (Bruxelas): 
 

 29/11/2016 - Fórum Cerâmico do Parlamento Europeu (EPCF) – Reunião Plenária e jantar 
 
A nível interno, no âmbito da CIP (Lisboa): 
 

 18/02/2016 - Lançamento do Grupo de Trabalho da CIP para a Internacionalização 
 
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 do Parlamento Europeu já 
mencionados anteriormente, 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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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, será concluído em 2016 o projeto PPEC 2013-2014, financiado 
pela ERSE, e que 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. 
 
Já em 2016 foi aberta uma nova fase de candidaturas ao Plano de Promoção da Eficiência no 
Consumo de Energia Elétrica (PPEC) 2017-2018, o qual tem como objetivo a implementação de 
medidas que visam a adoção de hábitos de consumo e de equipamentos mais eficientes por parte 
dos consumidores de energia elétrica. 
A APICER irá apresentar uma nova candidatura em 2016 para a implementação de ações nos anos 
de 2017 e 2018. 
 
Na temática do ambiente, apoiaremos os nossos associados para a obtenção de Declarações 
Ambientais de Produto (DAP) e certificação em termos de cumprimentos dos limites de libertação 
de substâncias reguladas. 
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.  
Este tema continuará a ser acompanhado, internamente, pelas comissões temáticas. 
 
Já em 2016 a APICER submeteu uma candidatura ao Portugal 2020, na tipologia de Projetos 
Conjuntos de Formação-Ação para PME, que prevê a participação de 19 empresas da indústria 
cerâmica e 57 formandos, nas temáticas “Gestão para a competitividade das PME” e “Inovação e 
eficiência de processos produtivos”. De acordo com a respetiva candidatura, este projeto terá o seu 
início em 01/07/2016 e a sua conclusão em 30/06/2018. 
 
Este tema continuará a ser acompanhado, internamente, pelas comissões temáticas. 
 
 
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; 
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  Higiene e Segurança no Trabalho; 
  Energia e combustíveis; 
  Cooperação inter-empresarial; 
  Internacionalização e marketing. 
Em 2016 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 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. 
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 
 
 

I - Projetos em curso: 
 
PPEC 2014-2014 | Influência Comportamental no Consumo de Energia Elétrica 
 
Desenvolvido no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica 
(PPEC) e financiado pela ERSE, este projeto tem como objetivo analisar o perfil energético das 
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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 dirige-se a empresas dos setores da cerâmica e da cristalaria (até ao limite de 20 
empresas) com consumo energético inferior a 400 tep/ano. 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 o 2.º semestre de 2016, será realizado um workshop para a apresentação 
das medidas e resultados às empresas do sector. 
 
INSYSME 
 
A APICER integra 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 01/10/2013 e será concluído em 30/09/2016. 
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.   
 
No âmbito deste projeto, a APICER irá participar na feira Tektónica 2016 – Feira Internacional de 
Construção e Obras Públicas, a realizar entre os dias 4 e 7 de maio de 2016 na FIL. O Objetivo desta 
sua participação consiste em apresentar e divulgar os trabalhos desenvolvidos pelo CTCV e 
Universidade do Minho. 
A preparação desta participação será efetuada em colaboração com o CTCV, aproveitando-se o 
evento para proceder à distribuição de material de informação e promoção dos produtos 
cerâmicos, evidenciando as vantagens da sua utilização e sua aplicação em obras de reabilitação. 
 
 

II - Projetos a iniciar em 2016 (candidaturas aprovadas) 
 
Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) | COMPETE 2020 – “Ceramics Portugal Does It Better” 
 
Este projeto 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”.  
De resto, esta mensagem pretende impulsionar a visibilidade internacional de Portugal enquanto 
produtor de materiais cerâmicos, replicando e ampliando ações desenvolvidas durante o ano de 
2013 que permitiram a conceção e produção da marca “Ceramics Portugal Does It Better” e a 
realização de ações de promoção da cerâmica portuguesa nos mercados da Suécia e Marrocos.  
 
Atividades a desenvolver: 
 
1 – Realização de um estudo para definição de estratégias de internacionalização e abordagens de 
mercado, segmentado por 9 mercados (Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Coreia do 
Sul, Emiratos Árabes Unidos, Itália, Rússia e Brasil) e atendendo à especificidade dos vários 
produtos cerâmicos, tendo por objetivo fundamentar as campanhas coletivas de promoção 
internacional dos produtos cerâmicos e visando posicionar a presença da cerâmica portuguesa em 
mercados tradicionais e em novos mercados, por forma a atingir segmentos mais qualificados da 
procura. 
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2 – Realização do Congresso Nacional da Cerâmica, no âmbito do qual serão apresentadas as 
conclusões do estudo referido na atividade 1, as quais serão objeto da edição de um número 
especial da revista Kéramica. 
 
3 – Produção e edição do livro “Cerâmica Portuguesa: Tradição e Inovação”. 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.  
 
4 – Realização de campanhas coletivas de promoção internacional da imagem da cerâmica 
portuguesa a realizar em três certames internacionais de referência, a definir em função das 
estratégias de internacionalização e abordagens de mercado que resultarem das conclusões 
obtidas no estudo que corresponde à atividade 1.  
 
 

III - Projetos a iniciar em 2016 (candidaturas submetidas, a aguardar decisão) 
 
Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) | COMPETE 2020 – “CER++ (Cerâmica+Produtiva 
+Eficiente)” 
 
Este projeto tem como objetivo estratégico o reforço da capacitação empresarial de PME das 
indústrias da cerâmica e cristalaria no domínio da inovação, induzindo incrementos na sua 
produtividade e promovendo a sua competitividade e internacionalização. Na prática, o projeto 
materializa-se, em termos de resultados, na disponibilização de informação e de ferramentas nas 
áreas da inovação e desenvolvimento de produtos e serviços com maior valor acrescentado, 
capazes de induzir efeitos no dinamismo e inovação nos setores da cerâmica e cristalaria e 
provocando efeitos de arrasto em setores a montante e a jusante. 
 
Atividades a desenvolver: 
 
1 – Capacitação da Indústria Cerâmica Portuguesa - Ferramentas de Gestão de Inovação e de 
Desenvolvimento de Novos Produtos 
 
2 – Avaliação e melhoria do desempenho da cerâmica e cristalaria em segurança alimentar 
Atividade dirigida ao subsetor da louça de mesa (porcelana, faiança, grés e cristalaria) e que visa a 
redução de metais pesados presentes nas matérias-primas (tintas, corantes, decalques e vidrados), 
partindo do envolvimento dos fornecedores deste tipo de produtos.  
Será produzida informação que visa 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. 
 
3 – Vigilância tecnológica dos produtos cerâmicos e similares relativamente a desempenho 
normativo (ambiente e segurança)  
Esta atividade 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.  
 
4 – Estudo sobre o impacto de ambientes agressivos em cerâmica estrutural e de revestimento 
Através desta atividade, 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. Pretende-se ainda estabelecer critérios para a produção de materiais 
cerâmicos estruturais e de revestimento com princípios que lhes permitam maior resistência a 
estes ambientes. 
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5 – Implementação de práticas com base na filosofia de Lean Management  
Esta atividade visa a promoção das metodologias com base nas filosofias de Lean Management 
aplicada aos processos, tendo em vista a melhoria da produtividade e a criação de valor no setor da 
cerâmica, bem como generalizar as melhores práticas disponíveis em cada um dos subsetores.  
 
6 – Promoção de estratégias de Economia circular 
Pretende-se com esta atividade desenvolver estratégias que permitam valorizar e promover os 
recursos naturais, nomeadamente através de simbioses industriais, ou seja, criando condições para 
que resíduos ou subprodutos de uma indústria possam ser reutilizados como matérias-primas ou 
materiais secundários num outro produto ou indústria e respetivo ciclo de vida, promovendo desta 
forma o uso racional de recursos e minimizando a geração de resíduos.  
 
 
Formação-Ação para PME – Projetos Conjuntos | COMPETE 2020 
 
O projeto destina-se a quadros das PME, nas áreas da gestão e responsáveis de processo, e aborda 
duas temáticas: “Gestão para a Competitividade das PME” e “Inovação e Eficiência dos Processos 
Produtivos”, que terão como objetivos gerais 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. 
 
Prevê-se que este projeto envolva a participação de 19 empresas da indústria cerâmica e 57 
formandos. 
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Orçamento 2016 
 
 
O orçamento proposto para 2016 tem por base as projeções efetuadas com base nos valores 
históricos realizados em 2015 e os acumulados até fevereiro de 2016 e, quando associados a 
projetos, aos valores aprovados e contratualizados para 2016 com as entidades financiadoras e 
com as empresas prestadoras de serviços. 
 
 

I - Previsão de Rendimentos 
 
 
Conta 71 – Vendas 
 

  Vendas   

  Manuais e publicações diversas 330 € 

 
Total 300 € 

 
O valor previsto para esta rubrica corresponde a uma verba praticamente residual. Representa a 
venda de manuais técnicos editados pela APICER. 
 
 
Conta 72 – Prestação de Serviços 
 

  Prestações de Serviços   

  Joias de inscrição 0 € 

  Quotas   

  Quotas ordinárias 171.427 € 

  Quotas extraordinárias 25.625 € 

  Revista Kéramica (publicidade e assinaturas) 39.898 € 

  Congresso Nacional da Cerâmica 45.000 € 

 
Serviços de consultoria, estatísticas e serviços diversos 34.908 € 

 
Total 316.858 € 

 
a) O valor previsional das quotas para o ano de 2016 foi estimado em função do número de 

empresas filiadas à data da elaboração deste orçamento (60 empresas), tendo em conta o 
regime de quotização em vigor. 
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 197.052 euros, inclui quotas 
ordinárias (no montante anual de 171.427 euros) e quotas suplementares (no valor anual de 
25.625 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 2016 às federações europeias e a 
deslocações a reuniões internacionais. 
 

b) A verba inscrita para rendimentos relativos à revista “Kéramica” refere-se a publicidade e 
assinaturas, e corresponde a um montante global de 39.898 euros. 

 
c)  Estão previstos outros rendimentos no montante global de 79.908 euros, que incluem receitas 

associadas à organização do Congresso Nacional de Cerâmica, prestação de serviços de 
consultoria, fornecimento de estatísticas, recebimento de patrocínios e serviços diversos. 
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Conta 75 – Subsídios à Exploração 
 

  Subsídios à Exploração   

  QREN | Projetos SIAC n.
os

 38235 e 38740 31.074 € 

 
Portugal 2020 | Projeto SIAC n.º 14443 299.170 € 

  PPEC - Influência Comportamental Consumo Energia Elétrica 2013-2014 63.061 € 

  Projeto INSYSME 63.177 € 

 
Total 456.482 € 

 
Os valores que constam deste quadro correspondem a projetos em curso, devidamente 
contratualizados, e a projetos a iniciar em 2016 e que correspondem a candidaturas já aprovadas. 
No quadro anterior está também incluído o reembolso final que corresponde a projetos QREN 
concluídos em 30/06/2015 mas cujo encerramento só está previsto para o ano de 2016. 
 
 
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   

  Dividendos APCER Certificação 800 € 

 
Total 800 € 

 
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 2016 ascenda a 789.440 euros. 
 
 

II - Previsão de Gastos 
 
 
Conta 62 – Fornecimentos e serviços externos 
 

  Fornecimentos e Serviços Externos   

  Serviços especializados   

  Revista Kéramica (composição e impressão) 13.200 € 

  Projetos   

  Projeto SIAC n.º 14443 245.530 € 

  PPEC - Influência Comportamental Consumo Energia Elétrica 52.401 € 

  INSYSME 63.177 € 

  Revisores Oficiais de Contas 3.000 € 

  Assistência informática 1.750 € 

  Honorários (revista Kéramica) 9.250 € 

  Condomínio edifício de Coimbra 1.241 € 
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Condomínio edifício de Lisboa 1.015 € 

 
Conservação e reparação de edifícios e equipamentos 1.500 € 

 
Conservação - serviços de jardinagem 1.477 € 

 
Serviços bancários (comissões e outros) 750 € 

 
Livros e Documentação Técnica 405 € 

 
Material de Escritório 2.000 € 

 
Eletricidade 350 € 

 
Combustíveis (para viaturas rent-a-car) 1.800 € 

 
Água 330 € 

 
Deslocações e estadas   

 
Deslocações e estadas internas   

 
Viatura própria 1.200 € 

 
Portagens 1.600 € 

 
Comboio, táxi e autocarro 1.300 € 

 
Alojamento 3.600 € 

 
Alimentação 1.950 € 

 
Estacionamento e outros custos 150 € 

 
Deslocações e estadas no estrangeiro   

 
Reuniões federações europeias 650 € 

 
Aluguer de viaturas sem condutor 6.000 € 

  Comunicação (correio e comunicações) 4.900 € 

  Seguros   

  Multi-riscos empresas 895 € 

  Acidentes pessoais 386 € 

  Limpeza, higiene e conforto   

  Serviço limpeza Coimbra 3.531 € 

  Serviço limpeza Lisboa 420 € 

  Outros fornecimentos e serviços 1.500 € 

  Total 427.258 € 

 
A rubrica de fornecimentos e serviços externos é a principal componente dos gastos previstos para 
o ano de 2016 (54,3% 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 85,2% do valor total previsto para a rubrica 
de fornecimentos e serviços externos e 46,2% do total de gastos previstos para 2016. 
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 156.230 € 

  Subsídios de Férias e Natal 26.038 € 

  Subsídios de alimentação 10.095 € 

  Abono para falhas 300 € 

  Ajudas de Custo 400 € 

  Encargos sobre remunerações (TSU) 39.713 € 

  Seguro de acidentes de trabalho 1.708 € 

 
Complementos de reforma 5.468 € 

  Outros - ações de formação profissional 32 € 

 
Total 239.984 € 
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As importâncias inscritas na rubrica de gastos com o pessoal correspondem aos valores em vigor 
desde o início do ano de 2016. 
 
 
Conta 64 – Gastos de depreciação e de amortização 
 

  Gastos de depreciação e amortização   

  Propriedades de investimento, ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis 4.688 € 

 
Total 4.688 € 

 
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.  
 
 
Conta 65 – Perdas por imparidade 
 

  Perdas por imparidade   

  Em dívidas a receber de clientes (associados e outros) 18.000 € 

 
Total 18.000 € 

 
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. 
 
 
Conta 68 – Outros gastos e perdas 
 

  Outros Gastos e Perdas   

  Impostos diretos   

 

IMI - Imposto municipal sobre imóveis 1.673 € 

 

Impostos indiretos   

 

IVA (não dedutível) 67.206 € 

 
Imposto do selo 35 € 

 

Taxas   

 

Taxa de conservação de esgotos 111 € 

 

Quotizações   

 

Organismos nacionais   

 
CEDINTEC 800 € 

 

CIP 1.620 € 

 
Plataforma Construção Sustentável 250 € 

 

Organismos internacionais   

 

TBE 5.250 € 

 

CET 12.850 € 

 

FECS 3.375 € 

 
FEPF 3.500 € 

 

Total  96.670 € 

 
O montante mais elevado desta rubrica diz respeito ao IVA não dedutível, calculado em função do 
pro-rata provisório em vigor no ano de 2016 (24%) 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 27.645 euros, onde se incluem 24.975 euros a pagar às 
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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. 
 
 

Conta 69 – Gastos e perdas de financiamento 
 

  Gastos e Perdas de Financiamento   

  Juros de financiamentos obtidos   

  Barclays Bank 900 € 

 
Total 900 € 

 
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 2016 ascenda a 787.500 euros. 
 
 

III – Imposto sobre o Rendimento 
 
O imposto sobre o rendimento, no valor de 180,00 € reporta a tributações autónomas, calculadas 
atendendo ao disposto no artigo 88.º do CIRC. 
 
 

IV – Resultado Líquido e Meios Libertos 
 
O resultado líquido previsto é de 1.760 euros e os meios libertos ascendem a 24.448 euros. 
 
A Direção da APICER pretende adotar as medidas necessárias para promover o equilíbrio 
orçamental entre rendimentos e gastos correntes, reforçando assim a sua sustentabilidade 
económica. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL PARA 2016 
(Portaria n.º 105/2011) 

 

RENDIMENTOS E GASTOS 
Contas 

2015 2016 
SNC 

        

Vendas e serviços prestados 71+72 435.180 € 317.158 € 

Subsídios, doações e legados à exploração 75 519.316 € 456.482 € 

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 -609.046 € -427.258 € 

Gastos com o pessoal 63 -228.461 € -239.984 € 

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

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 65 -16.596 € -18.000 € 

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 15.032 € 15.000 € 

Outros gastos e perdas 68 -113.076 € -96.670 € 

        

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e 
impostos      2.349 € 6.728 € 

        

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 64 -4.750 € -4.688 € 

        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 
impostos)      -2.401 € 2.040 € 

        

Juros e rendimentos similares obtidos 79 1.525 € 800 € 

Juros e gastos similares suportados 69 -4.269 € -900 € 

        

Resultado antes de impostos    811 -5.145 € 1.940 € 

        

Imposto sobre o rendimento do período 812 -495 € -180 € 

        

Resultado líquido do período    818 -5.640 € 1.760 € 

        

 
 

Coimbra, 15 de março de 2016 
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