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1. Prefácio
A Política Integrada do Produto da União Europeia coloca os produtos e serviços como elementos chave
nas acções de implementação para alcançar o Desenvolvimento Sustentável.
Durante o processo de design e desenvolvimento dos produtos e serviços, o potencial de prevenção dos
impactes ambientais ao longo do ciclo de vida é máximo. Além disso, as organizações reconhecem que
existem outros benefícios substanciais neste processo de integração de considerações na fase de design,
que incluem a redução de custos, o encorajamento à inovação, novas oportunidades de negócio e
melhoria da qualidade do produto.
O ecodesign é um conceito bem estabelecido entre os especialistas em Portugal e na Europa, mas existe
uma falta de conhecimento que suporte a integração sistemática de considerações ambientais no design
de produtos em geral, e em particular dos cerâmicos. Apesar da sua importância económica, a indústria
cerâmica está a sofrer os efeitos do abrandamento da economia europeia e da concorrência de produtos
provenientes de países onde as normas ambientais e sociais são menos exigentes e deficientemente
aplicadas. O sector cerâmico necessita de produtos competitivos para sobreviver no mercado e a
aplicação do ecodesign suscita boas oportunidades para a inovação e a diferenciação, para além dos
benefícios ambientais e das poupanças que acarreta.
O principal objectivo do projecto InEDIC – Inovação e Ecodesign na Indústria Cerâmica é o
desenvolvimento de materiais de formação na área do ecodesign direccionados para o sector cerâmico,
testados em ambienta empresarial, de modo a fornecer aos designers, entidades de formação e educação
e também às empresas, recursos formativos e ferramentas que possibilitem a integração e aplicação desta
estratégia de sustentabilidade no desenvolvimento dos seus produtos .
O Relatório da Análise da Situação de Referência é um dos principais resultados do Work Package 1 do
projecto, elaborado pela parceria entre Novembro de 2009 e Março de 2010. Teve como objectivo a
análise da situação actual na indústria cerâmica nos países parceiros (Portugal, Espanha e Grécia), de
modo a identificar as ofertas de formações em ecodesign existentes e as necessidades das empresas,
entidades de ensino e formação profissional e associações empresariais.
Ao confrontar as necessidades e as ofertas de conhecimento no campo do ecodesign na cerâmica, esta
fase do projecto serviu de base para o desenvolvimento dos materiais de formação InEDIC, assegurando a
sua elevada relevância e adequabilidade.
O presente sumário executivo apresenta de um modo breve os resultados alcançados em Portugal e é
complementado por uma apresentação de slides. Materiais semelhantes foram desenvolvidos em
Espanha e na Grécia.
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2. Visão geral do desenvolvimento do sector cerâmico em Portugal1
O material cerâmico tem características únicas, sob o ponto de vista estético e funcional, o que permite a
produção de bens que dêem resposta a mercados exigentes e dinâmicos. Os actores-chave que suportam
e promovem a ligação do design à tecnologia no sector cerâmico em Portugal são:
•
•
•
•

CTCV – Centro Tecnológico de Cerâmica e do Vidro
Cencal – Centro de Formação Profissional para a Cerâmica
CPD – Centro Português de Design
ESAD/IPL – Escola Superior de Arte e Design / Instituto Politécnico de Leiria.

Outros como a APICER- Associação Portuguesa da Indústria Cerâmica , várias universidades, fornecedores
da indústria cerâmica e retalhistas têm também um importante papel.
A cadeia de valor da cerâmica é constituída por importadores/exportadores, armazenistas, retalhistas,
indústria de construção, decoradores, e consumidores finais. A indústria cerâmica está colocada no início
da cadeia e a este respeito, as tendências recentes são:
•

Uma evolução para a especialização a montante da cadeia, em que os processos de
transformação de matérias-primas, como as argilas e os caulinos, são efectuados por
fornecedores especializados. A especialização é também sentida ao nível dos equipamentos
produtivos e dos produtos químicos. Os vidrados já não são apenas preparados nas unidades
industriais, o que permite aos fornecedores nacionais e internacionais o desempenho de um
papel importante na inovação destes materiais.

•

Diversificação a jusante, através de iniciativas de integração da distribuição. No entanto, estas
iniciativas têm vindo a ser isoladas, uma vez que as empresas têm vindo a privilegiar o bom
relacionamento com os seus clientes directos (os distribuidores ).

Apesar do crescente desempenho na qualidade e capacidade do desenvolvimento de novos produtos, o
sector cerâmico em Portugal encara dificuldades devido a:
•
•
•
•

Competição dos produtores asiáticos ao nível do preço;
Legislação ambiental cada vez mais restritiva;
Falta de reconhecimento das marcas portuguesas nos mercados externos;
Falta de flexibilidade por parte das empresas, que têm dificuldades em fornecer poucas
quantidades de produto (pequenas séries).
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2.1. Os subsectores da cerâmica em Portugal
O subsector da cerâmica estrutural, CAE 2332, que inclui produtos como telhas, tijolos, abobadilhas ,
produtos de grés para a construção e pavimentos rústicos, apresentava, em 2007, 147 empresas, com um
volume de negócios total de 205 milhões de Euros. O subsector, que emprega cerca de 3500
trabalhadores, está a sofrer com a crise na indústria da construção, o que levou ao encerramento de
algumas unidades de produção.
O subsector de pavimentos e revestimentos, CAE 2331 que inclui produtos como azulejos, ladrilhos,
mosaicos e placas cerâmicas, contava em 2007 com 79 empresas, 4685 trabalhadores e um volume de
negócios de 380 milhões de Euros, em cujo âmbito apenas 5 empresas representavam um volume de
negócios de 250 milhões de Euros, i.e., 74% do valor total do subsector.
O subsector da louça sanitária, CAE 2342, inclui produtores de artigos sanitários em porcelana e grés
como bacias, bidés, bases de chuveiro, tanques e fontes. Em 2007 contava com 22 empresas, 3186
trabalhadores e um volume de negócios total de 278 milhões de Euros.
O subsector da cerâmica utilitária e decorativa, CAE 2341, respeita à produção de louça de mesa ou
decoração em porcelana, faiança, grés e terracota. Em 2007 apresentava 405 empresas com 10995
trabalhadores e um volume de negócio de 318 milhões de Euros. 58% desse volume de negócios destinouse à exportação (sendo 69% louça utilitária e 31% louça decorativa). Em 2006 Portugal esteve na linha da
frente no ranking europeu de exportação deste tipo de produtos, com 19.1% do valor total.
O subsector de cerâmicas especiais, CAE 2343 e 232 , inclui empresas produtoras de isoladores eléctricos,
produtos refractários e outros produtos especiais. Em 2007, estavam registadas 50 empresas em Portugal
com 664 trabalhadores e um volume de negócios de 44.3 milhões de Euros.
De acordo com um estudo recente, é possível actualizar estes dados conforme o quadro seguinte,
referente a Fevereiro de 2010:
Quadro 1 – Número de empresas cerâmicas por subsector e no total (2010)

Nº total de empresas

Cerâmica
utilitária e
decorativa
319

Cerâmica
estrutural

Pavimentos e
revestimentos

Louça
sanitária

Cerâmicas
especiais

60

19

61

605

40

16

40

401

146

Nº de empresas no
201
104
activo
Fonte: Dados da APICER, referenciados por CTCV, não publicados.

Total

Uma vez que existem variáveis como o número de trabalhadores e o volume de negócio anual que não
foram avaliadas à data do presente relatório, a equipa de projecto decidiu manter a descrição supracitada,
que deverá ser lida tendo em conta que desde 2007 muitas empresas fecharam ou encontram-se
inactivas.
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3. Necessidades e ofertas de formação em ecodesign na cerâmica
As necessidades e ofertas de formação foram determinadas através de um questionário respondido por
31 empresas cerâmicas representando quatro subsectores, três instituições de ensino e formação
2
3
4
profissional (CENCAL , ESAD/IPL e ESTG/IPVC ) e a associação representante do sector, APICER. Esta
análise, juntamente com uma descrição do sector da cerâmica e seus subsectores em Portugal e
entrevistas a especialistas, confirmou a lacuna e o interesse em conhecimentos relativos ao ecodesign no
sector da cerâmica e, por conseguinte, a pertinência do projecto InEDIC. Muitas das respostas à questão
“porque razão não implementam o ecodesign? “ foram “ falta de conhecimento”, seguidas de “ falta de
exigência por parte do cliente”.
Foi particularmente relevante verificar a notória importância atribuída aos conteúdos formativos relativos
ao ecodesign, de modo a orientar a equipa de projecto quanto ao desenvolvimento dos materiais de
formação do projecto InEDIC. Tais conteúdos foram os seguintes:









Ferramentas para avaliação do ciclo de vida dos produtos cerâmicos
Estratégias de ecodesign para produtos cerâmicos
Ferramentas de comunicação para produtos alvo de ecodesign
Técnicas de criatividade
Informação ambiental sobre as matérias-primas utilizadas na cerâmica
Informação ambiental sobre os processos e tecnologias cerâmicas
Ferramentas para gerar opções ou medidas de ecodesign
Critérios de rotulagem ambiental

Para além desta importante constatação, as principais conclusões do estudo foram as seguintes:
Verificou-se que a maioria das empresas tem liberdade para alterar os seus produtos, tem um
departamento de design e desenvolvimento e emprega designers, pelo que os designers e
responsáveis pelo desenvolvimento do produto constituem o grupo-alvo adequado aos resultados do
projecto dentro da indústria
De modo a contribuir para a competitividade do sector da cerâmica em Portugal, o ecodesign deve
suportar as estratégias de negócio mais promissoras, tendo em mente as características dos diferentes
produtos e dos seus mercados. Por conseguinte, o InEDIC deverá promover a produção de produtos de
alta qualidade e ambientalmente superiores e propiciar oportunidades relevantes para os diferentes
subsectores, assegurando um elevado desempenho ambiental; isto inclui, por exemplo, a integração
de novas tecnologias, a especialização, a autoria e o branding regional e nacional dos produtos, e ainda
o potencial de associação com outras áreas de negócio, como o turismo e a gastronomia
Dados os desafios que o sector cerâmico encara actualmente, por um lado, e o facto de apenas uma
empresa inquirida ter relacionado a prática do ecodesign com a inovação, por outro, afigura-se
relevante que o projecto dê ênfase ao potencial de inovação do ecodesign, através da abordagem
metodológica a ser adoptada nos materiais de formação e da apresentação de exemplos inspiradores e
casos de estudo.
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Os subsectores relacionados com a construção são muito importantes sob o ponto de vista das
Directivas do Desempenho Ambiental de Edifícios e do Ecodesign de Produtos Relacionados com
Energia. Na avaliação ambiental dos produtos, e como parte das estratégias de ecodesign propostas, o
InEDIC deverá enquadrar os produtos cerâmicos no perfil de sustentabilidade dos edifícios (eficiência
energética e poupança de água, entre outros)
Embora haja critérios definidos para o rótulo ecológico Europeu para pavimentos e regras para as
declarações ambientais de produtos cerâmicos de construção, nenhuma empresa cerâmica portuguesa
usa estas ferramentas de comunicação. Dada a sua importância e relação directa com o ecodesign, o
InEDIC deverá incluir a rotulagem ambiental e as declarações ambientais de produto nos materiais de
formação
No sector cerâmica, o consumo de energia representa um custo de produção muito significativo, pelo
que as medidas de ecodesign que influenciam o consumo de energia são bastante úteis para as
empresas
Mais de metade das empresas inquiridas estão certificadas de acordo com a norma ISO 9001;
aproximadamente um terço tem também um sistema de gestão ambiental (ISO 14001 e/ou EMAS)
implementado. Assim, os materiais de formação InEDIC devem incluir a relação entre o ecodesign e os
sistemas de gestão da qualidade e ambiente
O co-desenvolvimento foi identificado como uma abordagem importante para explorar o total
potencial dos designers no apoio estratégico às empresas, bem como a sua capacidade de
responderem às necessidades do mercado. O projecto InEDIC deverá promover o papel estratégico e
operacional dos designers e promover a integração de funções nas diferentes fases de
desenvolvimento do produto
Concomitantemente, e dada a importância atribuída pelas empresas às exigências do mercado e, em
menor grau, às questões de produção que se levantam durante a fase de design, a consideração da
influência dos designers nos processos de produção, assim como ferramentas que antecipam e vão ao
encontro dos requisitos de mercado, deverão ser incluídos manual e nas ferramentas do InEDIC
Finalmente, é de referir que a APICER ainda não se desenvolveu projectos de ecodesign, nem
organizou eventos nesta área, mas reconhece a sua importância estratégica para o sector. Recebe dos
seus associados pedidos de informação, de instrumentos e de parcerias na área do ecodesign, pelo que
o InEDIC tem potencial para preencher uma lacuna importante em Portugal
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