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CO-FINANCIAMENTO

APOIO OPERACIONAL

APCMC + INOVAÇÃO
DINAMIZAR SOLUÇÕES
CONSTRUTIVAS SUSTENTÁVEIS
E INOVADORAS

A Associação Portuguesa dos Comerciantes de
Materiais de Construção é a entidade que representa
em Portugal o sector do comércio de materiais de
construção. Tem como missão a defesa e representação dos interesses e aspirações do sector e
constitui-se por isso, como o interlocutor privilegiado
com os organismos e agentes, públicos ou privados.
É convicção da APCMC que deve ser fomentada a
cooperação interinstitucional, e neste sentido, tem
sido reconhecida pelos seus parceiros e associados
como uma entidade profundamente empenhada na
consolidação de uma cultura empresarial e associativa
moderna e dinâmica. Ao longo da sua existência, a
APCMC vem também reforçando e alargando os níveis
de intervenção e de apoio aos associados, procurando
dar resposta de uma forma eficiente às mais diversas
solicitações que lhe são dirigidas.
Atenta à evolução do sector da construção no plano
Europeu, mereceu particular atenção da APCMC e dos
seus parceiros, a iniciativa 20-20-20 da Comissão
Europeia, no âmbito da qual os países da União se
comprometeram a reduzir as emissões de gases de
efeito estufa, aumentar a quota de energias renováveis
no consumo de energia, e melhorar a eficiência
energética em 20%. Para a colocar em prática, surgiu
a Diretiva nº 2002/91/CE de 16 de Dezembro, relativa
ao desempenho energético dos edifícios, e que foi
recentemente atualizada pela Diretiva 2010/31/EU de
19 de Maio.
Como resultados, a Diretiva visa reduzir em 70% a
emissão de CO2 de toda a Europa e passar a ter
Edifícios de Balanço Quase Zero para 2020. Para os
atingir, a eficiência energética deverá ser reforçada, o

peso das renováveis nos edifícios deverá estar perto
dos 100% e terão que ser introduzidos novos requisitos que reforcem o conceito de custo/benefício, onde
o edifício o longo do seu ciclo de vida seja um
investimento rentável do ponto de vista energético.
Estas áreas de ação terão efeitos não só ao nível da
construção nova, mas também, e de forma
significativa, no que respeita à reabilitação.
Sendo certo que a responsabilidade pelo cumprimento
das obrigações legislativas, depende de um alinhamento de diversos agentes económicos, públicos e
privados, associações, empresas e entidades do SCT,
não deixa de ser relevante o papel que os comerciantes
de materiais da construção também têm na prossecução destes resultados.

OBJETIVOS DO PROJECTO
Perante o quadro apresentado, é inegável o caminho
a percorrer nos próximos anos em prol da sustentabilidade da fileira de comerciantes de materiais de
construção.
O Projecto APCMC + Inovação visa apoiar os empresários seus associados a se qualificarem para darem
uma melhor resposta aos desafios com que se deparam. Trata-se de um projecto piloto de sensibilização
e capacitação das empresas PME comerciantes de
materiais de construção, mas extensível pelas suas
características, a outros agentes no sector da construção, como produtores, projetistas, arquitetos e
entidades do SCT.

Constituem objectivos estratégicos do projecto:
Criar um conjunto de ações e dinâmicas ao nível
das empresas abrangidas, que pela sua natureza
permita suprir as insuficiências identificadas nas
PME no que respeita a conceção, implementação
e comercialização de soluções construtivas
sustentáveis.
Apoiar os empresários das PME no processo de
assimilação de novos conhecimentos, competências e endogeneizar práticas inovadoras de gestão
nas suas organizações.
Constituem objetivos operacionais do projeto, os
seguintes:
Sensibilizar e capacitar os empresários do comércio de materiais de construção para o novo
paradigma de funcionamento do sector, e as
necessidades mudanças a imprimir nas organizações e na sua oferta, permitindo uma diferenciação competitiva sustentada.
Criar dinâmicas de cooperação entre os comerciantes de materiais de construção, produtores,
projetistas e entidades do SCT, superando as
ineficiências de trabalho em rede, as quais permitam incentivar a criação, validação e disseminação
de soluções e processos construtivos inovadoras
e sustentáveis.
Ensaiar e validar um conjunto de novas soluções
piloto, com carácter experimental, e cujo processo
de desenvolvimento permita identificar uma
metodologia de desenvolvimento e articulação
futura ao nível de diversos intervenientes na fileira.

Valorizar o conhecimento produzido, disseminando-o pelas restantes empresas do sector, e pela
fileira alargada do sector de construção.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
Em face dos objetivos apresentados, a APCMC irá
desenvolver, durante o período de vigência do projeto
(2013-2014), um conjunto de atividades que se elencam
de seguida:
1. Sessões de trabalho com o grupo piloto. Esta
atividade visa a criação de um grupo piloto com a
dimensão de 20 entidades representadas, no
âmbito do qual será testada um processo piloto
para a conceção experimental de soluções inovadoras, em linha com o enquadramento regulamentar
e as exigências de mercado.
2. Ciclo de seminários de disseminação e fóruns de
discussão. Servirão para potenciar a partilha de
informação e o envolvimento de outros actores com
o trabalho a ser implementado em sede deste
programa piloto.
3. Guia de boas práticas para a inovação nos serviços.
Este guia servirá para documentar e tornar disponível
para a comunidade em geral, o relato do processo
que constituiu o projeto, e sobretudo uma valorização
das boas práticas adotadas e correspondentes
resultados.

