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CAROS COLEGAS, 
 
Estamos a caminhar a passos largos para 
o final de 2019, mas a nossa associação 
ainda tem muitos motivos para chamar a 
atenção dos seus associados e dos res-
tantes agentes da cadeia de abasteci-
mento dos materiais de construção. 
 
Começava por lhes dar conta que forma-
lizámos no passado dia 30 de Outubro o 
acordo de parceria com a AEP para a rea-
lização conjunta da CONCRETA - Feira 
dos Materiais de Construção, Rea bi -
litação, Construção, Arquitetura e Design.  
 
Embora já tenha referido este tema no 
anterior editorial, volto novamente ao 
assunto para lhe dar ainda mais desta-
que. 
 
É para si, caro colega, comerciante inde-
pendente de materiais de construção, que 
me dirijo em especial. Queremos fazer 
deste evento, a CONCRETA, um impor-
tante acontecimento para si e, para isso, 
lançámos várias iniciativas que passo a 
descrever com mais pormenor. 
 
Durante a CONCRETA iremos disponibili-
zar transporte gratuito entre a sua loja e a 
feira, em Matosinhos, para a deslocação 
facilitada dos seus clientes e dos seus 
colaboradores. Este incentivo visa promo-
ver o papel do comerciante neste evento 
e a visita alargada das suas equipas e 
dos seus clientes.   
 

Outro evento que merece grande destaque 
é o “Dia do Comerciante de Materiais de 
Construção”, no âmbito da comemoração 
dos 65 Anos de APCMC, a sua associação. 
 
O Dia do Comerciante será no dia 22 de 
Novembro. Começa com uma grande 
Conferência Debate sobre “Futuro da 
Distribuição dos Materiais de Construção 
em Portugal”, seguindo-se a entrega dos 
prémios da “Melhor e da Mais Inovadora 
Exposição de Cerâmica, Banho & Co -
zinha” e da “Medalha de Mérito Asso cia -
tivo”, distinguindo esta os comerciantes 
pela longevidade das suas organizações. 
Encerramos esta manhã intensa com um 
almoço de networking. Já agora, lembro 
que sozinhos podemos ser mais rápidos 
mas para ir mais longe temos que ir jun-
tos. Aproveite esta oportunidade para pro-
curar parcerias entre colegas e partici-
pantes deste grande evento. 
 
No dia 12 de Dezembro teremos mais um 
momento alto na nossa vida associativa 
com o Jantar de Natal, que este ano 
decorrerá na OLI, em Aveiro, que muito 
amavelmente apoia esta nossa iniciativa, 
integrando-a nas comemorações do seu 
65.º aniversário. 
 
Não falte aos eventos da APCMC e verá 
que dará o seu tempo por bem empregue. 
Ao folhear com mais atenção a nossa 
Revista, esta revista, deve notar algumas 
alterações que não devem passar des-
percebidas.  
 

É que em cada publicação temos agora 
mais associados, com uma reportagem 
sobre os seus negócios, a sua história. 
Esta é a sua revista. 
 
Também nesta edição da “Revista”, que 
poderíamos considerar uma edição espe-
cial, publicamos a lista das maiores 300 
empresas do nosso sector, com referên-
cia ao exercício de 2018, a que chama-
mos “Ranking 2018”. 
 
Resta-me agradecer a todos o vosso con-
tributo por mais um ano de atividade, 
sempre em crescendo. Foram muitas ati-
vidades que, ao longo de 2019, foram 
acontecendo, sempre com uma boa parti-
cipação dos nossos colegas associados. 
Várias empresas se juntaram à APCMC, 
umas já tinham sido associadas, outras 
são novas, que vêm reforçar a nossa 
intervenção e representatividade. Somos 
agora uma Associação mais forte e repre-
sentativa. 
 
Obrigado! 
 
Desejo-vos a todos, e espero repeti-lo na 
OLI, no Jantar de Natal, a todos quantos 
puderem estar presentes, um Santo e 
Feliz Natal, e que 2019 vos traga muitos 
sucessos pessoais, profissionais e asso-
ciativos.  
 
Bons negócios e espírito associativo! 
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CARLOS ROSA 
(PRESIDENTE DA APCMC)



BMI Portugal lança nova telha de alta performance para o sector da reabilitação

A BMI Portugal acaba de lançar no nosso país 
a nova telha Marselha MG Plus, que se desta-
ca pela avançada tecnologia de fabrico e 
características que a tornam especialmente 
indicada para o mercado da reabilitação. 
 
Combinar a versatilidade líder em obras de rea-
bilitação com a durabilidade e garantia de um 
avançado processo de fabrico é a proposta 
exclusiva da Marselha MG Plus, desenvolvida 
pela BMI Portugal na sequência de um trabalho 
de recolha de opiniões junto dos profissionais 
do mercado. 
 
“Sentimos que havia uma necessidade clara 
no sector da reabilitação e colocámos todos os 
nossos esforços no desenvolvimento de um 
produto que oferecesse exatamente aquilo que 
o mercado necessitava”, comenta Pedro 
Abrantes, diretor comercial da BMI Portugal. 
 

A nova telha Marselha MG Plus mantém o 
perfil da conhecida Marselha MG, já produzi-
da em moldes de gesso, mas que agora é 
produzida num processo mais avançado e 
que a posiciona numa gama média/alta, 
explica ainda Pedro Abrantes: “A nova 
Marselha MG Plus é cozida a uma tempera-
tura maior, a 1025 graus, o que lhe confere 
maior resistência mecânica e uma taxa de 
absorção menor, aumentando assim a sua 
durabilidade, principalmente face ao gelo”. 
Este novo processo de fabrico reservado 
para a “Plus” garante ainda “uma maior pla-
naridade e exatidão geométrica, permitindo 
oferecer um produto de linhas perfeitas”, 
sublinha o mesmo responsável. As novas 
características de fabrico permitem ainda 
oferecer uma garantia de 35 anos. 
 
A nível logístico, foi estudada uma embala-

gem otimizada de 288 unidades, agrupadas 
em pacotes de 6 peças, o que permite um 
fácil manuseamento no transporte das mes-
mas em obra aligeirando e facilitando o seu 
processo de instalação. 
   
A estas novas dotações de tecnologia de pro-
dução, a nova Marselha MG Plus adiciona 
uma proposta exclusiva no sector da reabili-
tação, uma vez que mantém o passo variável 
da Marselha MG, e que vai até aos 65 mm, o 
que faz dela a telha com o maior passo variá-
vel do mercado. Esta característica permite o 
aproveitamento dos ripados antigos, poden-
do ajustar a telha sem qualquer necessidade 
de intervenção ou substituição dos mesmos 
e mantendo a performance, nomeadamente 
ao nível da estanqueidade. 
 
FONTE: KEY MESSAGE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA 
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Granito indiano com um fundo claro, complemen-
tado com forte estrias cinzentas repletas de perso-
nalidade. O seu acabamento com efeito de 
camurça aprimora ainda mais a sua componente 
estética, transformando Sant Angelo no protago-
nista de qualquer projeto arquitetónico. 
  
GRAPHITE GREY - HOMOGENEIDADE REINVENTADA 
   
Granito índio com uma base cinzenta bastante 
intensa, e um acabamento acabado Caresse. 
Graphite Grey converte-se numa solução bastan-
te versátil e ideal para as atuais tendências do 
mundo do design, adequando-se na perfeição aos 
diferentes tipos de espaço. 

Sensa by Cosentino apresenta Taj Mahal, Sant Angelo e Graphite Grey: Novas Cores

Cosentino, a multinacional com operação 
em Portugal, líder na produção e distribui-
ção de superfícies inovadoras para arquite-
tura e design, apresenta três novas pro-
postas de cor para a gama de granitos e 
quartzitos com uma inovadora proteção 
anti manchas, Sensa by Cosentino®.  
  
Estas três novidades, o quartzito Taj Mahal 
e os dois novos granitos Sant Angelo e 
Graphite Grey, puderam ser vistos pela pri-
meira vez na edição deste ano do evento 
Espacio Cocina SICI, em Valência, onde 
foram alvo de diversos elogios por parte de 
profissionais do sector, imprensa, e consu-

midores. O design e a qualidade são 
palavra de ordem nestes três belos 
exemplos da beleza da pedra natural.  
  
TAJ MAHAL  
- PROFUNDIDADE E SOFISTICAÇÃO 
 
Quartzito brasileiro com fundo marfim de 
cor creme e veios em castanho, que 
garantem profundidade, harmonia e 
sofisticação a qualquer tipologia de 
espaço.  
 
SANT ANGELO  
- EXPRESSIVIDADE E PERSONALIDADE 
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Os critérios de sustentabilidade nos quais a auditoria 
se baseou foram os seguintes: 
 
1. Aprovisionamento responsável / fontes responsáveis - 
a localização de matérias-primas. 
 

2. Gestão circular controlada - gestão de resíduos e uso 
de material reciclado. 
 

3. Emissões de organoclorados - PVC com garantia de 
provedores certificados ECVM. 
 

4. Uso sustentável de aditivos - produtos sem chumbo e 
cádmio que permitem contribuir na criação de uma 
pegada ecológica inferior. 
 

5. Energia e estabilidade ecológica - eficiência energéti-
ca e o uso de fontes de energia renováveis. 
 
A certificação VinylPlus® encaixa na perfeição com a 
missão da Deceuninck de construir um lar sustentá-
vel e, ao mesmo tempo, supõe um valor acrescido 
para os seus clientes dando-lhes a garantia de que 
os produtos que adquirem são realmente sustentá-
veis. 
  
No mercado espanhol, encontra-se a coleção de per-
fis Zendow que, através do seu modelo Zendow#neo 
Premium, com a tecnologia ThermoFibra, material 
exclusivo da Deceu ninck, conseguem-se elevados 
padrões de isolamento, tanto acústicos como térmi-
cos, mais esbelto e estético que mantêm a rigidez 
perfeita para qualquer formato. 
  

FONTE: ULLED 
  

Deceuninck recebe a certificação de VinylPlus®

A Deceuninck anuncia que a sua gama de 
produtos Zendow recebeu a “denomina-
ção de produto VinylPlus®” após uma 
importante auditoria realizada no mês de 
outubro do ano passado pela BRE, centro 
líder mundial em investigação do sector da 
construção. 
 
A certificação VinylPlus® é uma garantia de 
que os produtos que são adquiridos pelos 
consumidores finais cumprem com os 
padrões de sustentabilidade, o que permi-

te à empresa, junto dos seus clientes, 
contribuir para um meio ambiente 
melhor, promover o PVC como material 
sustentável e para o futuro da indústria 
da construção e demonstrar o seu com-
promisso para com a ecologia. 
  
Desta forma, com VinylPlus®, foi reco-
nhecido o espírito empresarial da 
Deceuninck em todos os aspetos do seu 
negócio e atividade, mais concretamen-
te a sua coleção de perfis Zendow. 
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EQUITONE [natura] Branco chega para dar nova cor às fachadas em fibrocimento

A EQUITONE veste-se de branco, agora 
com o [natura] Branco N164. A marca de 
revestimentos de fibrocimento para aplica-
ção em fachadas ventiladas acaba de lançar 
em Portugal uma nova cor na sua gama 
[natura]. Disponível agora em branco, o 
novo material da linha [natura] é inspirado 
pela paleta de cores suaves e elegantes da 
natureza, combinando na perfeição com os 
tons autênticos e subtis do fibrocimento 
EQUITONE. 
 
Com um leque de cerca de 30 cores dispo-
níveis, a gama EQUITONE [natura] é um 
material de fachada colorido na massa em 
que cada painel é único, mostrando, de 
forma subtil, a textura crua do fibrocimento. 
Esta essência colorida da gama garante, 
assim, detalhes nítidos e monolíticos, inde-
pendentemente das opções de design que 
forem exploradas no projeto. O material tem 
ainda a vantagem de permitir a adequação 
dos painéis, que estão disponíveis em tama-
nho grande, a qualquer dimensão ou forma-
to quer na oficina quer no local da obra. 

Gilberto Barbosa, representante de ven-
das da EQUITONE em Portugal, comenta 
que “esta é uma das várias novidades 
que temos para o mercado português. 
Reconhecido pela sua durabilidade, ver-
satilidade e eficiência energética, o mate-
rial de fachadas EQUITONE é uma solu-
ção cada vez mais utilizada e, ao abrir-
mos o leque de acabamentos disponíveis, 
estamos também a dar resposta às solici-
tações que nos chegam dos nossos clien-
tes, garantindo uma ainda maior versatili-
dade na sua aplicação.  
 
Esta opção da gama natura em branco, 
que está já disponível no mercado nacio-
nal, é uma importante adição ao nosso 
leque de materiais e temos boas perspeti-
vas para que a primeira aplicação num 
projeto em Portugal esteja para breve”. 
 
Em Espanha, os painéis de cor branca de 
EQUITONE [natura] N164 foram já insta-
lados num empreendimento residencial 
situado em Pamplona, com assinatura 

dos arquitetos Javier Barcos e Manuel 
Enríquez, da ByE arquitectos. 
 
EQUITONE é um revestimento de fibroci-
mento para aplicação em fachadas venti-
ladas, um material que garante elevados 
ganhos de eficiência energética. EQUI-
TONE é ainda frequentemente usado 
como solução decorativa e como revesti-
mento interior. Em termos de durabilida-
de, a expetativa de vida de fachadas com 
EQUITONE é superior a 50 anos. 
 
Com um portfólio diversificado de projetos 
em Portugal, o sistema de fachadas com 
material EQUITONE está presente em 
projetos de referência de norte a sul do 
país, caso da sede da Polícia Judiciária 
em Lisboa, a Escola Secundária de Olhão 
e a Escola Água de Pau, em São Miguel 
(Açores), bem como o edifício da Santa 
Casa da Misericórdia de Valpaços ou 
ainda o Bairro do Sobreiro, na Maia, entre 
vários outros. 
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Gresco lança novo catálogo

O novo catálogo da Gresco apresenta mais 
de 40 séries com porcelânico e revestimento 
em pasta branca, capazes de dar resposta 
às diversas exigências dos mercados nacio-
nal e internacional que procuram qualidade 
e um design moderno e funcional. 
 
O catálogo apresenta-se dividido por cate-
gorias de produto sendo mais rápida e efi-
ciente a consulta de cada série. 
 
As categorias dividem-se em Cimentos, Tom 
sobre Tom, Madeiras, Pedras, Bricks/Cottos 
e Calçadas. 
 
Na categoria de cimentos, destaca-se a 

nova coleção Saluto, série coordenada com 
pavimento e revestimento: um cimento neu-
tro, moderno e de fácil utilização, apresen-
tando em revestimento um decorado em 3D 
e uma cuidada seleção de cores contempo-
râneas. 
 
Na categoria Tom sobre Tom, a série Berice 
apresenta um produto liso complementado 
com um estruturado, numa seleção de cores 
permite uma ampla utilização de acordo com 
o estilo pretendido para cada espaço. A série 
Neo apresenta também uma versão lisa e 
uma versão estruturada, com a introdução 
de estruturados decorados distintos nas 
cores pretos, azuis e cottos. 

Na categoria Pedras, destacamos a série 
Roots pela sua polivalência: oferece uma 
solução lisa, em duas cores, ideal para 
interior e exterior; e dois muretes diferen-
tes que vivem isoladamente ou combina-
dos com as respetivas peças lisas. A sua 
elevada destonificação confere-lhe um 
grande dinamismo e realismo. 
 
Com uma vasta oferta, a Gresco oferece 
hoje soluções para interior e exterior, chão 
e paredes, para espaços de trabalho e 
domésticos.  
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Seal Box é o Autoclismo Inovador da OLI

Seal Box é o mais recente autoclismo interior 
da OLI, dotado de tecnologia para melhorar a 
sustentabilidade hídrica e a higiene no espa-
ço de banho. 
 
O vidro temperado que reveste a estrutura 
está equipado com sensores capacitivos que 
detetam a aproximação do corpo humano, 
dispensando o toque para ativar a descarga 
da água do autoclismo. Com um simples 
aproximar da mão, a seleção da descarga, 
meia ou completa, é sinalizada através de um 
“led”, elevando ao máximo os níveis de higie-
ne e segurança. 
 
Para além da funcionalidade “no touch” e do 
design contemporâneo, o Seal Box destaca-
se por incorporar uma caixa envolvente, que 
protege de potenciais infiltrações de água na 
parede. 
 
A inovação tem permitido à OLI competir à 
escala global. Nos últimos cinco anos, a 
empresa mobilizou 12,5 milhões de euros 
para área de Investigação e Desen vol vi men -
to. Atualmente, tem 45 patentes ativas na 
Europa e, nos últimos três anos, surgiu no 
“top 3” das empresas em Portugal que mais 
patentearam na Europa. 
 
Fonte: AD Communication 
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Recer apresenta pavimentos e revestimentos cerâmicos

uma madeira intemporal, selecionada 
quando se procura nobreza e qualidade. O 
arrojo do Solid Wood é o seu realismo no 
design e na cor, com um toque adequado 
a interiores. 
 
HERITAGE é uma madeira clássica, requin-
tada e marcada. Tem veios sinuosos que a 
tornam acolhedora, ideal para espaços de 
interior. Heritage surge em 2 cores, ambas 
quentes: estas cores são as que melhor 
tiram partido dos veios e as que melhor 
respeitam a madeira original. 
 
NIGRUM é uma madeira transformada, cria-

É uma solução cerâmica ideal para espa-
ços de gosto contemporâneo. 
 
MAGIS WOOD destaca-se a cor, os deta-
lhes dos nós e a sinuosidade dos veios de 
cada tronco. A cor beige de base é marca-
da com os nós e veios em vários tons de 
castanhos que vão do castanho coral ao 
castanho enegrecido, dando muito dina-
mismo. O resultado é uma solução de 
pavimentação moderna e marcada. 
 
SOLID WOOD é uma madeira clássica, 
requintada, nobre, elegante e apreciada. É 
muito transversal na sua utilização pois é 

Com o objetivo de criar novas linguagens 
e promover novas aplicações, a Recer 
lança três categorias de produtos que 
permitirão à cerâmica dialogar de forma 
atual com a arquitetura no seu todo e 
aumentar a versatilidade e funcionalida-
de da gama de produtos Recer. 
 
CINCO NOVAS MADEIRAS 
  
PITCH PINE é uma madeira extremamente 
realista, sofisticada e elegante. Des  ta -
cam-se os veios diferenciados, irregula-
res e pontualmente surgem nós estendi-
dos.  
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muito elegantes e com uma filosofia de 
design decorativa, neutra na cor, mas com 
um relevo marcado e com personalidade. 
 
AREA, é um cimento que ressalta uma 
suave intervenção manual na superfície, 
reforçada por efeitos de reflexão de luz 
transmitidos pelo brilho disperso de forma 
irregular. É uma série em porcelânico, 
acompanhada por grés em 20x20 com 
efeito decorativo, inspiradas na azulejaria 
de forma contemporânea. 
 
Duas propostas em PEQUENOS FORMATOS 
(SIB - Small is Beautiful) para aplicação 
em pavimento ou revestimento. 

A série DOT, no formato 10x10, é jovialidade 
a preto e branco, com 3 referências distintas 
que podem ser misturadas. 
 
DAFT é um produto que foi desenvolvido 
para permitir a criatividade e a personaliza-
ção de cada espaço. Com apenas uma refe-
rência podem-se fazer infindáveis soluções 
estéticas, tornando cada espaço diferente e 
único. As peças (20x20 e 10x10) podem ser 
rodadas e assim criar espaços exclusivos ao 
gosto de cada pessoa. Está disponível nas 3 
cores de tendência mundial: a neutralidade 
do preto e, os tons suaves da natureza 
representados no verde e no azul. 

da para satisfazer as necessidades de 
arquitetura e design de interiores. Apre sen -
tamos uma versão escurecida, onde os 
veios ressaltam mais negros, tornando-a 
capaz de marcar espaços com modernida-
de, para utilização residencial ou comer-
cial/hoteleira. 
 
DUAS ABORDAGENS DE CIMENTOS 
 
GRAND é uma elegante coleção de cimen-
to em monoporosa. Apresenta movimen-
tos gráficos e estruturas retilíneas (nas 
bases), com uma textura “soft touch”. 
Apresenta peças complementares em 3D 
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Roca apresenta versão Round para The Gap

Depois de ter investido em modernidade e 
elegância para as linhas direitas da versão 
Square da coleção The Gap, a Roca volta 
a apostar nesta coleção e acrescenta-lhe 
mais funcionalidade com o lançamento de 
uma nova versão de linhas arredondadas, 
a Round.  

Esta grande novidade contribuirá para tornar 
a coleção mais versátil e adequada a 
ambientes onde a elegância e a funcionali-
dade se fundem. Mas não só: Round mate-
rializa duas soluções que representam a 
máxima higiene e facilidade de limpeza.  
 

Disponíveis em quatro modelos - sanita de tan-
que baixo, sanita de tanque baixo compacta 
BTW, sanita suspensa e sanita de tanque alto 
-, as sanitas Round têm também o design oti-
mizado Rimless, para quem procura obter uma 
limpeza mais eficaz, rápida e fácil.  
 



E contam igualmente com um sistema de des-
carga eficiente, com duas capacidades diferen-
tes - 4,5 litros e 3 litros -, para serem a resposta 
certa para quem a poupança de água é uma prio-
ridade.  
 
O Rimless é um mecanismo concebido para 
assegurar a distribuição uniforme da água, para 
que esta chegue a todas as áreas da sanita, 
nomeadamente às zonas onde a acumulação de 
bactérias e sujidade é maior. Este mecanismo é 
tão eficaz que o nível de higiene obtido é muito 
superior ao estabelecido pela União Europeia. 

Além do Rimless, há ainda outro comple-
mento disponível que une funcionalidade e 
design: as fixações ocultas. Muito funcionais, 
as fixações ocultas são mais uma solução a 
pensar na facilidade de limpeza e na manu-
tenção da máxima higiene, e que contribui 
para um design mais clean. 
 
A versão Round tem também disponível dois 
modelos de bidé. Seja BTW ou suspenso, é 
assim possível criar um espaço de banho 
mais completo, mantendo o mesmo estilo e 
design.  

Para qualquer um dos modelos de sanita ou 
bidé, existe o assento e tampo de queda 
amortecida. 
 
Com a versão Round, The Gap torna-se 
numa coleção ainda mais apelativa, com 
soluções que combinam os melhores mate-
riais, os mais avançados sistemas e as fun-
ções mais úteis. Tudo isto por espaços de 
banho únicos, onde design pode ser sinóni-
mo de higiene, limpeza, elegância e conforto.     
 
FONTE: ULLED 
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Economia Circular na ARCH Valadares: o exemplo do HighCer

A Valadares, pertencente à empresa ARCH 
Valadares, é hoje a mais antiga marca de 
produção de cerâmica sanitária em ativida-
de em Portugal e uma das mais antigas na 
Europa. Esse facto confere vantagens indis-
cutíveis no que respeita à cultura cerâmica e 
ao domínio da tecnologia, concretizada pelo 
seu património de experiência. 
 
A produção de sanitário é o mais exigente 
dos ramos da cerâmica, pois a dimensão 
dos artigos e as questões de segurança de 
utilização obrigam a um domínio perfeito das 
melhores técnicas a quem se lança no desa-
fio de industrializar este processo. 
 
A ARCH Valadares entende que a aposta 
em I&D é o melhor investimento para a cria-
ção de valor e para assegurar que a sua ati-
vidade é assente em bases sólidas, conferi-
das pela diferenciação e agilidade. Por esse 
motivo, a I&D é uma característica funda-
mental da sua prática interna e constitui uma 
plataforma para a criação de novos mate-
riais, produtos sanitários e até tecnologias. 
 
Ao longo de 98 anos de história cerâmica, 
a ARCH Valadares conta com algumas ino-

vações que se traduzem em eficiência 
energética e aplicação de princípios de 
economia circular, como é o caso do mate-
rial HighCer. 

Há vários anos que a equipa de I&D da 
ARCH Valadares testa centenas de novas 
formulações com o objetivo de tornar o seu 
processo de fabrico o mais incólume pos-
sível para o meio ambiente. Na indústria 
cerâmica, cada peça de louça sanitária 
produzida corresponde, em termos 
médios, a cerca de 30 Kg de matérias pri-
mas extraídas do meio ambiente; por outro 
lado, o resíduo resultante “devolve” ao 
ambiente entre 3 a 8 Kg por peça produzi-
da. 
 
Assim, para a ARCH Valadares não falta-
ram motivos para garantir uma melhoria do 
desempenho ambiental sustentada na 
regeneração dos resíduos e outros mate-
riais. 
 
O material HighCer resultou da pesquisa 
da aplicação de resíduos do processo 
cerâmico convencional, permitindo assim 
recuperar materiais que seriam desperdi-
çados. Isto significa que os resíduos resul-
tantes do fabrico de artigos em HighCer 
são integralmente reciclados ou transfor-
mados para reintegração como materiais 
que incorporam a sua formulação.  
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Desta forma, o impacto ambiental do 
HighCer é reduzido quando comparado 
com outros materiais cerâmicos para as 
mesmas aplicações e muito menor que 
outros materiais não cerâmicos concor-
rentes. 
 
O material HighCer, utilizado pela ARCH 
na produção de artigos cerâmicos, elimi-
na a necessidade de revestimento vitrifi-
cado (vidrado). Ou seja, o produto obtido 
em HighCer apresenta já o acabamento 
pretendido pelos utilizadores, eliminando 
uma operação de fabrico (vidragem) que 
implica um impacto ambiental significativo 

no consumo de materiais e na emissão de 
efluentes líquidos desta operação. 
 
A implementação deste material assegura 
ainda uma redução de cerca de 15% do 
consumo de água do processo de fabrico 
de sanitário convencional e a redução do 
consumo de energia em 5%, decorrente 
da eliminação dos processos de moagem 
e movimentação do vidrado de revesti-
mento. 
 
O processo de desenvolvimento do 
HighCer possibilitou a conformação de 
um material com caraterísticas diferencia-

das e com propriedades que lhe conferem 
propriedades únicas quando comparado 
com materiais similares:  
 

• Resistência mecânica 100%  
  superior ao sanitário convencional;  
 
• Comportamento hidrorrepelente;  
 
• Absorção de água nula;  
 
• Superfície anti riscos.  

 
HIGHCER COMO MATERIAL DE ACABAMENTO OU 
REVESTIMENTO  
 
O processo de desenvolvimento deste 
material permitiu ainda testá-lo como 
revestimento de outros materiais cerâmi-
cos, o que foi conseguido com total suces-
so. Esta nova aplicação do HighCer permi-
te substituir o vidrado convencional, alar-
gando a sua utilização como acabamento 
e conferindo aos artigos revestidos carate-
rísticas únicas de resistência de superfície, 
tais como: atribuição de diferentes níveis 
rugosidade, total proteção à absorção de 
água e comportamento hidrorrepelente da 
superfície. 
 
Os resultados do processo de criação do 
HighCer excederam largamente os objeti-
vos definidos, abrindo campos de aplica-
ção para além do uso para fins sanitários, 
uma vez que o material reúne condições 
para produção de artigos técnicos utiliza-
dos em condições muito exigentes (tais 
como ambientes agressivos do ponto de 
vista químico ou biológico). Assim, o 
HighCer destina-se também ao desenvol-
vimento de produtos de aplicação em 
revestimentos técnicos ou peças sujeitas a 
utilização exigente. 
 
Os campos de aplicação deste novo mate-
rial ainda estão em desenvolvimento, mas 
já é possível concretizar algumas das utili-
zações que tiram partido deste material 
inovador:  
 

• Artigos Sanitários como Lavatórios  
  e Bases de Chuveiro;  
 
• Acessórios Cerâmicos para diferentes 
  aplicações;  
 
• Placas cerâmicas para revestimento;  
 
• Pias e acessórios de laboratórios  
  Químicos, Farmacêuticos  
  e Hospitalares;  
 
• Revestimento de outros materiais 
  Cerâmicos.  

 
Tendo sempre em vista a melhoria contí-
nua, a ARCH Valadares compromete-se a 
prosseguir o seu processo de investigação 
e desenvolvimento de modo a honrar a sua 
responsabilidade para com os seus clien-
tes e meio ambiente. 
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VICAIMA LEVA SOLUÇÕES A NOVO PROJETO 
HABITACIONAL EM RABAT, MARROCOS, 
REAFIRMANDO-SE COMO UMA MARCA DE 
ELEIÇÃO NO SECTOR HABITACIONAL  
 
Herança, tradição e arquitetura muito 
próprias: características indissociáveis 
dos edifícios marroquinos. E as novas 
residências “Via Rabat Square” não 
são exceção. Mais um projeto habita-
cional que integra uma vasta gama de 
produtos com marca Vicaima, empresa 
selecionada pelo parceiro Arte Lignum 
e pelo promotor imobiliário Eagle Hills, 
dos Emirados Árabes Unidos, para 
integrar uma obra desta dimensão. 
 
Localizado em Rabat, Marrocos, este 
empreendimento de luxo com 221 
apartamentos, foi projetado com deta-
lhe e rigor no que respeita à seleção de 
materiais, de modo a garantir o pata-
mar de qualidade pretendido para o 
projeto. As soluções da Vicaima, que 
incluíram portas, aros, roupeiros e 
outros complementos foram assim 
selecionadas, de modo a complemen-
tar os interiores sofisticados e harmo-
niosos pretendidos para os espaços. 
 
De entre os produtos fornecidos para 
este recente projeto da capital marro-
quina, destacam-se diversas soluções 
Portaro®, nomeadamente portas de 
interior, portas de correr, portas corta-
fogo 30 minutos, coretes técnicas, rou-
peiros e apainelados. Todos os ele-
mentos apresentam revestimento em 
folha de madeira de carvalho, com o 
novo acabamento Deep Textured, cuja 
textura pronunciada e verniz mate, 
refletem a autenticidade do produto na -
tural. 
 
A sofisticação e contemporaneidade do 
Via Rabat Square, projeta assim toda 
uma experiência exclusiva que culmina 
num cenário perfeito rodeado de espa-
ços verdes, repleto de cores e aromas. 
 
Reconhecida pelo seu know-how e 
qualidade de materiais, a Vicaima, pre-
sente neste mercado há mais de 15 
anos, afirma-se como uma marca de 
referência para os mais variados secto-
res, seja o habitacional, hoteleiro ou de 
serviços. A versatilidade e amplitude da 
sua gama com soluções certificadas 
internacionalmente, consolida o seu 
posicionamento como parceiro estraté-
gico num mercado que se revela cada 
vez mais exigente, tanto ao nível de 
requisitos do produto como de solu-
ções customizadas. 
 
 

Vicaima deixa marca em empreendimento de luxo em Marrocos
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Decorreu no passado dia 29 de outubro, 
em Lisboa, na sede da UACS, o seminá-
rio organizado pela APCMC - Asso ciação 
dos Materiais  de Cons tru ção, su bor di na -
do ao tema “Mu dan ças à vis     ta na atividade 
da construção - A retoma da construção 
nova”. 
 
O evento contou com o patrocínio da 
Cimpor e da Onduline e o apoio da 
Designart.  
 
Carlos  Rosa,  Presidente  da  Direção  da 
APCMC, deu início à sessão de abertura 
com  uma  intervenção  onde referiu os 
objetivos destes eventos e a necessidade 
de acompanhar a evolução dos mercados 
e as mudanças que afetam a atividade dos 

comerciantes independentes de materiais 
de construção. Destacou, também, as inicia-
tivas que irão ser realizadas até ao final do 
ano, nomeadamente o próximo seminário 
em Braga, os seminários na Concreta e o 
Dia do Comerciante de Materiais de 
Construção, também na CONCRETA, no 
dia 22 de novembro, com atribuição do 
Prémio para a Melhor Exposição de 
Cerâmica, Banho & Cozinha e de Medalhas 
de Mérito Associativo aos associados que 
completaram mais de 25, 50 ou 75 anos de 
atividade e, ainda, o Convívio de Natal, a 
Convite da OLI, no dia 12 de Dezembro. 
 
O primeiro tema foi abordado por José  de  
Matos,  Secretário-Geral  da APCMC, que 
apresentou A evolução recente do setor da 

construção e as perspetivas para 2019 / 
2021 - impactos no setor dos materiais de 
construção. 
 
Seguiu-se António Vieira de Abreu, 
Secretário-Geral Adjunto e jurista da 
APCMC com “As últimas alterações às leis 
laborais - o que mudou nos contratos a 
termo e na organização do tempo de traba-
lho”. 
 
Seguiram-se as intervenções dos patroci-
nadores: 
Economia Circular: O contributo da indús-
tria cimenteira,  por Octávio Fonseca, da 
CIMPOR e “Soluções Onduline: de encon-
tro à construção nova” por Nelson Hen -
riques, da Onduline. 

Mudanças à vista na atividade da construção - A retoma da construção nova 
APCMC - Associação Materiais de Construção

Eventos
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A empresa OLI, com sede em Esgueira, 
Aveiro, encerrou as comemorações do 
seu 65.º aniversário no passado dia 28 de 
setembro. A celebração começou na 
Capela da Vista Alegre e terminou no 

Montebelo Vista Alegre Ilhavo Hotel, em 
Ílhavo. Nesta ocasião, estiveram reunidos 
clientes e fornecedores de todo o mundo, 
representantes, instituições e amigos. A 
comemoração deste aniversário simbólico, 

que celebrou a memória e o presente, 
começou no início do ano, com a apresen-
tação pública do livro “A nossa história”, 
que narra a evolução da empresa ao 
longo destes 65 anos.

OLI encerra comemorações do seu 65.º aniversário em clima de festa
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Fórum Sanitop’19: Tecnologia em casa junta profissionais e fornecedores em Sintra

Foi na passada sexta-feira, dia 18 de outu-
bro, que se realizou a 9º edição do Fórum 
Sanitop. Decorreu em Sintra, na Quinta das 
Cruzadas, sob o tema Tecnologia em Casa 
e juntou mais de meio milhar de profissio-
nais. 
 
Com a presença de mais de 40 fornecedo-
res nacionais e internacionais na sua área 
de exposição, o Fórum Sanitop é já um 
evento de referência no sector da distribui-
ção de materiais e equipamentos para siste-
mas sanitários e de climatização. Uma 
excelente oportunidade de contato direto 
entre profissionais e fornecedores, esta edi-
ção manteve uma abordagem recente, mais 
técnica e, por isso, mais focada nos profis-
sionais de instalação e de projeto. Integrou 
onze sessões de apresentação distintas, 
tendo algumas delas sido repetidas, dada a 
forte adesão às mesmas. 

Sob o tema Tecnologia em Casa, na mos-
tra de produtos os fornecedores tiveram 
oportunidade de apresentar as novidades 
do mercado, nomeadamente produtos 
com integração de tecnologias smart, que 
permitem não só o controlo à distância, 
como também uma maior poupança e efi-
ciência energética. 
 
Uma das grandes novidades desta mos-
tra foi o novo parceiro da Sanitop em ven-
tilação: a Aldes. Líder de mercado na 
europa, esta marca é atualmente repre-
sentada em Portugal em exclusividade 
pela Sanitop na área da ventilação resi-
dencial. Com soluções inteligentes (home 
connected) e equipamentos de última 
geração, as suas soluções conferem às 
habitações um excelente rendimento, 
dada a sua tecnologia de recuperação de 
energia. 

“Esta é uma área cada vez mais importante 
e procurada neste sector, pois estas solu-
ções permitem a melhoria da qualidade do 
ar nas habitações, além de uma redução 
nos consumos energéticos e um aumento 
muito significativo no conforto”, revela 
Miguel Pereira, gestor de produto da gama 
de climatização e energias renováveis da 
Sanitop. No evento a apresentação da 
marca foi realmente um sucesso, tendo 
inclusive sido necessário a repetição da 
sua palestra, feita pelo representante da 
marca presente, François Portais. 
 
Também na sua marca própria, a 
Insuatherm, a Sanitop apresentou diversas 
novidades, nomeadamente em soluções 
com recurso a energias renováveis. Foi o 
caso da nova caldeira a pellets Automatic 
Clean 20. Extremamente compacta, com 
design distinto e inovador a sua limpeza é 



totalmente automática. Da mesma forma, 
foram apresentadas novidades na área dos 
sistemas solares fotovoltaicos híbridos com 
acumulação por baterias de última gera-
ção. “O recurso a energias renováveis é 
algo cada vez mais necessário e procura-
do. E, por isso, a Sanitop tem apostado em 
soluções eficientes e inteligentes também 
nestas áreas”, acrescenta o gestor de pro-
duto. 
 
Durante o evento, Johan Stevens, diretor 
geral da Sanitop, fez questão de, também 
ele, deixar uma mensagem a todos os pro-
fissionais presentes, destacando a impor-
tância da inovação no seu sector. De espí-
rito positivo, refere que os próximos dois 
anos serão prósperos para o mercado e, 
por isso, acompanhar as tendências e novi-
dades é muito importante, revelando ainda 
que a Sanitop quer ser o parceiro dos pro-

fissionais neste sentido. “Na Sanitop acre-
ditamos que este tipo de soluções vai per-
mitir diferenciarmo-nos e sobretudo criar 
mais valor, tanto para o instalador profissio-
nal como para o cliente final”, revela o res-
ponsável que acredita que, neste último 
caso, será sobretudo a nível de conforto, 
eficiência energética e conectividade. 
 
Com a sua empresa a crescer acima do 
mercado e com o aumento da sua quota de 
mercado, Johan Stevens agradeceu a 
todos os presentes esta conquista - 
“Obrigado a todos por este excelente resul-
tado em conjunto” - deixando a disponibili-
dade da sua empresa para o suporte total 
ao seus clientes, não apenas na oferta de 
novas soluções, mas também na formação 
em novas áreas, no suporte após venda, 
entre muitas outras áreas asseguradas 
pela sua proposta de valor. 

O Fórum Sanitop é um encontro de profissio-
nais organizado pela Sanitop desde 2006. 
Com o intuito de fazer a ponte entre profis-
sionais (de instalação e de projeto) e forne-
cedores, esta é também uma mostra que 
procura trazer a Portugal as soluções de 
vanguarda do sector, nomeadamente na 
Europa. 
 
A Sanitop é há mais de 10 anos a empresa 
líder de mercado em Portugal na distribuição 
de sistemas sanitários e de climatização. 
Com presença de norte a sul do país e ilhas, 
possui, além da sua equipa de comerciais e 
promotores, uma rede de mais de 20 pontos 
de venda, entre Centros de Atendimento a 
Profissionais e Showrooms. Dispõe atual-
mente de uma gama de mais de 120 000 
referências, acessíveis não só nos pontos 
de venda, como também na sua loja online, 
exclusiva para profissionais. 
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Entre 10 e 12 de outubro o Cluster 
Habitat Sustentável marcou a sua pre-
sença no fórum de tecnologia e inova-
ção Techdays Aveiro 2019 com uma 
série de iniciativas. 
  
Para além de coorganizar este fórum, 
durante os três dias o Cluster Habitat 
Sustentável apresentou no seu stand no 
Fórum Techdays 2019 algumas solu-
ções inovadoras e sustentáveis, que os 
seus associados centros de I&D 
(CeNTI, CTCV, CVR, IPN, ITeCons e 
Universidade de Aveiro) têm como pro-
jetos em desenvolvimento em parceria 
com empresas diversas. 
 
Salienta-se também que alguns asso-
ciados do Cluster Habitat Sustentável 
marcaram presença nesta edição do 
Techdays Aveiro 2019 com espaços 
próprios, pelo que destacamos aqui a 
sua participação. Esses associados 
foram a AREADOBRAS, o CITEVE, o 
CTCV, o IPN, a OLI e a Universidade de 
Aveiro. 
 

No segundo dia do evento, dia 11 de 
outubro, o Cluster Habitat Sustentável, 
em parceria com a Câmara Municipal de 
Aveiro, organizou mais uma edição dos 
Encontros B2B, de onde resultaram 
diversas reuniões entre entidades regis-
tadas no evento. Nestas reuniões, os 
participantes, associados e demais pro-
fissionais das diversas áreas profissio-
nais, tiveram a oportunidade de trocar 
ideias, apresentar iniciativas, soluções e 
serviços, bem como encontrar os parcei-
ros certos para os seus objetivos. 
 
Ademais, dia 11 de outubro, decorreu 
uma reunião de Grupos de Trabalho do 
Cluster que englobou um Workshop em 
colaboração com o projeto TransSMART, 
no quadro do tema "Edifícios e Cidades 
Sustentáveis". 
 
É também de referir a sessão coorgani-
zada pelo Cluster sobre "Transformação 
Digital da Indústria" que se realizou no 
Techdays 2019 nesse mesmo dia da 
parte da manhã.  
 

Nesta sessão, um dos membros da dire-
ção do Cluster Habitat Sustentável, o 
Engº José Ávila de Sousa (Grupo 
Preceram), foi um dos oradores convi-
dados e teve a oportunidade de mostrar 
como um grupo de empresas da cadeia 
de valor do Habitat tem vindo a enfren-
tar os desafios da transformação digital. 
Juntamente com outros especialistas 
neste painel, debateu-se o surgimento e 
impacto da transformação digital nos 
negócios e nas empresas. 
 
Tratou-se assim de mais um fórum 
anual, que vai na sua 5ª edição, onde o 
Cluster Habitat Sustentável teve a opor-
tunidade de mostrar as suas iniciativas 
e de alguns associados, promovendo o 
dinamismo e o grau de inovação tecno-
lógica da sua cadeia de valor, bem 
como de articular e interagir com outras 
entidades públicas e privadas presentes 
no evento em Aveiro. 

Cluster Habitat Sustentável no Techdays Aveiro 2019





1.         Florêncio Augusto Chagas, SA                                                 Produtos Siderúrgicos                                   Torres Vedras                                        83.125.085,06 
2.         J. Pinto Leitão, SA                                                                      Madeiras e Derivados                                    Porto                                                      80.005.700,70 
3.         J. Soares Correia - Armazéns de Ferro, SA                            Produtos Siderúrgicos                                   Maia                                                       78.415.784,61 
4.         Ramada Aços, SA                                                                      Produtos Siderúrgicos                                   Ovar                                                       66.754.413,05 
5.         Antero & Ca, SA                                                                         Produtos Siderúrgicos                                   Vila Nova de Gaia                                 46.392.142,99 
6.         Balbino & Faustino, Lda                                                             Madeiras e Derivados                                    Alcobaça                                                43.297.183,37 
7.         TS - Thomaz dos Santos, SA                                                   Produtos Siderúrgicos                                   Caldas da Rainha                                 42.260.205,12 
8.         FAF - Produtos Siderúrgicos, SA                                              Produtos Siderúrgicos                                   Oeiras                                                    41.269.655,17 
9.         Abílio Rodrigues Peixoto & Filhos, SA                                     Materiais de Construção                                Viana do Castelo                                  37.236.482,96 
10.       Sanitop - Material Sanitário, Lda                                               Produtos Sanitários e Climatização              Viana do Castelo                                   36.811.068,75 
11.       Pecol - Sistemas de Fixação, SA                                             Ferragens e Ferramentas                              Águeda                                                  33.544.565,14 
12.       Central Lobão - Ferramentas Eléctricas, SA                            Ferragens e Ferramentas                              Santa Maria da Feira                            32.055.625,11 
13.       Global Dis - Distribuição Global de Materiais, SA                   Madeiras e Derivados                                    Vale de Cambra                                    30.665.380,06 
14.       Palegessos, Ind. e Com. de Paletes e Gessos, SA                Materiais de Construção                                Sabugal                                                 27.769.390,80 
15.       Ferlito - Ferros do Litoral, SA                                                    Produtos Siderúrgicos                                   Ovar                                                       23.827.185,92 
16.       Ferrus - Materiais Siderúrgicos e de Construção, SA             Produtos Siderúrgicos                                   Almada                                                  23.546.120,78 
17.       Banema, SA                                                                               Madeiras e Derivados                                    Paredes                                                 22.048.858,93 
18.       Nordesfer - Armazéns de Ferro, SA                                         Produtos Siderúrgicos                                   Maia                                                       21.513.545,63 
19.       José Peixoto Rodrigues & Ca, Lda                                           Produtos Siderúrgicos                                   Braga                                                     21.354.580,24 
20.       Metalofarense - Produtos Siderúrgicos, SA                             Produtos Siderúrgicos                                   Faro                                                       21.276.715,54 
21.       Nicolau & Rosa, Lda                                                                  Produtos Sanitários e Climatização              Lisboa                                                    20.337.372,84 
22.       Reconco - Comércio de Mat. de Const. Soc. Unip., Lda        Materiais de Construção                                Bragança                                               18.621.254,84 
23.       Francisco Contreiras, Lda                                                          Materiais de Construção                                Loulé                                                      18.267.625,63 
24.       Pinto & Cruz - Tubagens e Sistemas, SA                                Produtos Sanitários e Climatização              Porto                                                      17.691.016,23 
25.       Baptista & Irmão, SA                                                                  Produtos Siderúrgicos                                   Ovar                                                       17.655.912,08 
26.       IMS Portugal - Comércio de Aços, SA                                     Produtos Siderúrgicos                                   Sintra                                                      17.591.179,03 
27.       Álvaro Covelo & Pinto, Lda                                                       Materiais de Construção                                Barreiro                                                  17.511.566,99 
28.       Hiperclima - Central de Dist. Térmica de Portugal, SA           Produtos Sanitários e Climatização              Leiria                                                      16.762.030,90 
29.       Ferreira Martins & Filhos - Madeiras e Derivados, SA            Madeiras e Derivados                                    Povoa de Lanhoso                               16.495.808,73 
30.       MCL - Móveis de Cozinha e Comp. Decorativos, SA             Móveis de Cozinha e Banho                         Águeda                                                  16.358.996,21 
31.       Inoxtubo - Artigos Sanitários, SA                                              Produtos Sanitários e Climatização              Guimarães                                             16.233.773,70 
32.       Joaquim M. Ribeiro & Filhos, Lda                                             Madeiras e Derivados                                    Vila Nova de Famalicão                       15.546.649,98 
33.       Mebra - Com. por Grosso de Metais e Ac. de Braga, SA       Produtos Sanitários e Climatização              Vila Verde                                              15.180.432,29 
34.       Sanipower, SA                                                                            Produtos Sanitários e Climatização              Povoa de Varzim                                   15.115.866,77 
35.       Pedro & Mantovani, SA                                                             Materiais de Construção                                Loures                                                    15.048.734,89 
36.       Multiplacas, Comércio de Madeiras e Derivados, Lda            Madeiras e derivados                                    Terrugem                                               14.107.627,00 
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300 Maiores Empresas de Distribuição de Materiais de Construção

Tal como havíamos anunciado, procede-
mos nesta edição da Revista à publicação, 
com dados atualizados ao ano de 2018, do 
ranking das maiores empresas de distri-
buição de materiais de construção. 
 
A base de dados foi, uma vez mais, forne-
cida por um parceiro especializado, a 
INFOTRUST, que procedeu à seleção e 
organização dos dados utilizados neste 
estudo. Procedemos, também, a uma 
segunda validação dos dados, através do 
contato direto com as empresas. 
 
Optámos por ampliar esta listagem, que 
agora passou a abranger os 300 maiores 
distribuidores de materiais de construção - 
2018, ordenados pelo volume de vendas. 
 
A base de seleção das empresas foi a 
classificação CAE, abrangendo as seguin-
tes classificações: 46130, 46630, 46720, 
46731, 46732, 46740, 47521, 47522, 
47523. 
 
Entre as empresas incluídas nestes gru-
pos CAE, selecionámos aquelas que no 
nosso critério considerámos “distribuido-
res independentes”, excluindo todas as 

que pertencem a fabricantes ou integram 
grupos de distribuição nacionais ou inter-
nacionais. Procurámos, também, excluir 
as empresas cujos produtos comercializa-
dos não são normalmente considerados 
“produtos de Construção”, ou cujos clien-
tes principais não se encontram a jusante 
na cadeia de valor (por exemplo: outros 
fabricantes). 
 
A categorização ou classificação em sub-
sectores de atividade (produtos siderúrgi-
cos, materiais de construção, produtos 
sanitários e climatização, etc.) foi da nossa 
inteira responsabilidade e procura criar 
alguma uniformização e permitir a compa-
rabilidade possível num sector que é reco-
nhecidamente diverso, complexo e dife-
renciado. 
 
Procedemos, neste novo trabalho, a algu-
mas correções na classificação das em -
presas , de acordo com a informação que 
entretanto nos foi comunicada e outra que 
conseguimos recolher, mas reconhece-
mos que persistirão falhas e insuficiências 
de vária ordem e mantemo-nos abertos às 
críticas e sugestões dos nossos leitores e 
dos agentes económicos do setor, a quem 

agradecemos toda a ajuda que permita 
melhorar o estudo que, de forma mais 
detalhada e compreensiva nos encontra-
mos a elaborar e que tornaremos acessí-
vel até ao final do próximo mês de janeiro 
de 2020, em conjunto com outra informa-
ção estatística e a atualização das previ-
sões para a evolução do mercado da 
construção e dos materiais de construção, 
que integram o nosso recentemente criado 
Observatório dos Materiais de Construção. 
 
Por esse motivo e por economia de espa-
ço disponível na Revista, optámos por não 
publicar outros dados das empresas do 
ranking, para além da identificação, locali-
zação, subsetor de atividade e volume de 
vendas, nomeadamente rácios económi-
co-financeiros, que farão parte, como dis-
semos atrás, de outros relatórios que irão 
ser disponibilizados aos participantes e a 
outros interessados.  
 
Finalmente, agradecemos a todos, no -
mea damente à grande maioria das empre-
sas que fazem parte deste ranking, o seu 
apoio e contributo na correção de alguns 
dados e que contribuíram para o maior 
rigor que almejamos. 
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37.       Disdis - Materiais de Construção, Lda                                      Materiais de Construção                                Águeda                                                  14.011.861,87 
38.       Araujo & Lino, Lda                                                                      Madeiras e Derivados                                    Santa Maria da Feira                            13.947.076,19 
39.       Armazens Reis - Materiais de Construção, SA                       Materiais de Construção                                Aveiro                                                     13.802.305,00 
40.       Decor Pita - Materiais de Construção, SA                               Materiais de Construção                                Vila Franca de Xira                               13.584.508,72 
41.       Macolis - Materiais de Construção e Climatização, SA          Produtos Sanitários e Climatização              Leiria                                                      13.218.895,56 
42.       Azulaico - Comércio de Materiais de Construção, Lda           Materiais de Construção                                Felgueiras                                              13.113.726,41 
43.       Mário Goncalves, Lda                                                                Produtos Sanitários e Climatização              Porto                                                      12.649.846,70 
44.       Barros & Moreira, SA                                                                 Produtos Sanitários e Climatização              Leiria                                                      12.642.664,21 
45.       Mf Jewe - Importação e Comerc.de Madeiras, Lda                Madeiras e Derivados                                    Pombal                                                  12.615.078,31 
46.       Madeira & Madeira - Import. de Ferrag. e Ferram., SA          Ferragens e Ferramentas                              Mealhada                                               12.608.875,98 
47.       Anlorbel Comércio de Mat.de Const. e Decoração, SA          Materiais de Construção                                Loures                                                    12.583.897,03 
48.       Cirelius, Lda                                                                                Produtos Sanitários e Climatização              Vila Nova de Gaia                                 12.267.915,35 
49.       António da Costa Carvalho & Ca, Lda                                     Materiais de Construção                                Barcelos                                                 12.097.524,18 
50.       Somapil - Sociedade de Madeiras de Pinho, Lda                   Madeiras e derivados                                    Leiria                                                      12.066.741,48 
51.       A. Martins & Carvalho, Lda                                                       Madeiras e Derivados                                    Lousada                                                 11.908.792,85 
52.       Manuel Rodrigues Ferreira, SA                                                 Materiais de Construção                                Caldas da Rainha                                 11.458.574,80 
53.       Jamarfel - Compra e Transformação de Ferro, SA                 Produtos Siderúrgicos                                   Braga                                                     11.371.603,10 
54.       José Rodrigues de Caires & Ca, Lda                                       Materiais de Construção                                Funchal                                                  11.315.986,94 
55.       J. R. P. - Produtos e Rev. para Construção Civil, SA              Materiais de Construção                                Leiria                                                      11.289.163,49 
56.       Aires Fernandes de Almeida, Lda                                             Produtos Siderúrgicos                                   Sintra                                                      11.050.548,11 
57.       Torneiras Ofa, SA                                                                       Materiais de Construção                                Trofa                                                       10.949.408,70 
58.       Fonseca & Alves, Lda                                                                Produtos Sanitários e Climatização              Guimarães                                             10.900.957,64 
59.       Master Ferro, Lda                                                                       Produtos Siderúrgicos                                   Braga                                                     10.863.126,78 
60.       Canalcentro - Mat. para Canal. e Climatização, SA                Produtos Sanitários e Climatização              Leiria                                                      10.764.641,65 
61.       Sofermar - Soc. Comercial de Mat. para Const., Lda             Materiais de Construção                                Povoa de Varzim                                  10.487.958,43 
62.       Mendes & Irmãos, SA                                                                Produtos Sanitários e Climatização              Loures                                                    10.470.172,13 
63.       Portopal - Madeiras e Derivados, SA                                       Madeiras e derivados                                    Albergaria-a-Velha                                10.427.476,63 
64.       G. Leal & Ca, SA                                                                        Produtos Siderúrgicos                                   Maia                                                       10.210.776,29 
65.       Sobreira & Serras, SA                                                               Madeiras e Derivados                                    Sintra                                                      10.121.193,43 
66.       J. Pereira, Ribeiro & Filhos, Lda                                               Materiais de Construção                                Valença                                                    9.747.555,65 
67.       Móveis e Mat. para Dec. e Const. Civil - Quintão, Lda           Materiais de Construção                                Seixal                                                       9.683.709,65 
68.       Momel - Comércio de Artigos Sanitários e de Rega, SA        Materiais de Construção                                Amarante                                                 9.655.601,10 
69.       Carlos Monteiro & Filhos, Lda                                                   Produtos Siderúrgicos                                   Palmela                                                    9.456.903,13 
70.       Disterm - Distribuição de Equip. de Climatização, SA            Produtos Sanitários e Climatização              Ourem                                                      9.210.685,91 
71.       Cimaca - Materiais de Construção, SA                                    Materiais de Construção                                Vila Nova de Gaia                                   9.190.562,41 
72.       Jvcalves - Produtos Siderúrgicos, SA                                       Produtos Siderúrgicos                                   Valongo                                                    9.003.341,04 
73.       Abel de Oliveira Carrasquinho, SA                                           Materiais de Construção                                Albufeira                                                   8.988.166,00 
74.       Banhoazis - Comércio de Mobiliário de Banho, SA                Móveis de Cozinha e Banho                         Braga                                                       8.972.979,70 
75.       Macovex - Materiais de Construção, SA                                  Materiais de Construção                                Viseu                                                        8.972.801,78 
76.       Portugal Alves - Produtos Siderúrgicos, SA                             Produtos Siderúrgicos                                   Arouca                                                     8.893.389,96 
77.       Mundimat, SA                                                                             Materiais de Construção                                Palmela                                                    8.814.903,73 
78.       Tecofix - Técnica de Equipamento e Fixação, SA                   Ferragens e Ferramentas                              Leiria                                                        8.734.522,04 
79.       Wepad - Materiais de Construção, Lda                                    Materiais de Construção                                Vila do Conde                                          8.528.628,38 
80.       Ferrolimiana - Comércio de Ferros do Lima, SA                     Produtos Siderúrgicos                                   Ponte de Lima                                         8.501.693,26 
81.       Nepeli - Materiais de Construção, Lda                                     Materiais de Construção                                Portimão                                                  8.441.392,49 
82.       Major, Santos & Filhos, Lda                                                      Materiais de Construção                                Ourem                                                      8.421.668,21 
83.       Interfer, SA                                                                                  Ferragens e Ferramentas                              Lisboa                                                      8.331.122,96 
84.       Leirinox - Comércio de Materiais e Acessórios Inox, Lda       Produtos Siderúrgicos                                   Vale de Cambra                                      8.181.325,20 
85.       Tavares & E. Faria Tavares - Ferrag. e Ferram., Lda              Ferragens e Ferramentas                              Odivelas                                                   8.145.261,61 
86.       Matobra - Materiais de Construção e Decoração, SA             Materiais de Construção                                Coimbra                                                   7.797.002,53 
87.       Diogenes & Santos, SA                                                             Ferragens e Ferramentas                              Porto                                                        7.748.205,23 
88.       Saneabi - Saneamentos e Aguas da Beira Interior, SA          Produtos Sanitários e Climatização              Castelo Branco                                       7.622.009,97 
89.       Francisco Dias Lopes & Filhos, Lda                                         Materiais de Construção                                Sesimbra                                                 7.566.656,72 
90.       Madeivouga - Madeiras, SA                                                      Madeiras e Derivados                                    Aveiro                                                       7.504.911,33 
91.       Santos & Oliveira, Lda                                                               Materiais de Construção                                Almada                                                    7.436.880,41 
92.       Termipol - Isolamentos Térmicos e Acústicos, SA                   Isolamentos e Impermeabilização                Oliveira de Azeméis                                7.184.106,54 
93.       Nogueira & Ribeiro, Lda                                                            Produtos Siderúrgicos                                   Lousada                                                   6.994.196,55 
94.       Fernando Ayres Gomes & Filhas, Lda                                     Material Elétrico                                              Porto                                                         6.934.119,28 
95.       Delarobia - Comércio de Tintas e Decoração, Lda                 Tintas e Vernizes                                            Cascais                                                    6.873.217,76 
96.       Galecia - Produtos para a Indústria e Construção, SA           Produtos Sanitários e Climatização              Vila do Conde                                          6.595.475,86 
97.       Aços Duro da Costa, Lda                                                          Produtos Siderúrgicos                                   Matosinhos                                              6.548.005,79 
98.       Soluções M - Mat. e Serviços para a Const. Civil, SA            Materiais de Construção                                Lagoa (São Miguel)                                6.542.447,08 
99.       Teicocil - Teixeira Costa & Silva, Lda                                        Ferragens e Ferramentas                              Ovar                                                         6.524.249,22 
100.     FBL - Acessórios para Móveis, Lda                                          Ferragens e Ferramentas                              Alcobaça                                                  6.458.068,73 
101.     Batista Gomes, Lda                                                                   Ferragens e Ferramentas                              Águeda                                                    6.425.807,92 
102.     M. Cardoso, SA                                                                          Ferragens e Ferramentas                              Gondomar                                               6.418.724,96 
103.     Moisés & Jesus, SA                                                                   Produtos Siderúrgicos                                   Alenquer                                                  6.418.217,32 
104.     Albino Francisco de Sousa, Filhos, SA                                    Materiais de Construção                                Santa Maria da Feira                              6.320.201,26 
105.     Rubicer - Comércio e Rep. de Artigos Sanitários, Lda            Materiais de Construção                                Ovar                                                         6.289.931,47 
106.     José Peixoto - Materiais de Construção, Lda                          Materiais de Construção                                Braga                                                       6.276.927,58 
107.     Cipriano & Antunes, SA                                                             Materiais de Construção                                Mafra                                                        6.249.333,28 
108.     Cival - Comércio Internacional de Mat. de Const., SA            Isolamentos e Impermeabilização                Vale de Cambra                                      6.239.067,74 
109.     Odem Portugal, SA                                                                    Materiais de Construção                                Sintra                                                        6.183.670,84 
110.     Materbasto - Materiais de Construção, SA                              Materiais de Construção                                Cabeceiras de Basto                              6.151.763,59 
111.     Avelino da Silva Correia & Filhos, SA                                       Materiais de Construção                                Braga                                                       6.120.463,86 
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112.     Alumace - Alumínios e Acessórios, Lda                                   Caixilharia de Alumínio                                  Sintra                                                        6.006.944,63 
113.     Bernardino - Mat. de Construção e Sanitários, Lda                Materiais de Construção                                Sintra                                                        5.955.299,47 
114.     Luís de Almeida - Alumínios e Vidros, SA                                Caixilharia de Alumínio                                  Seixal                                                       5.892.786,65 
115.     Urcamat - Materiais para Construção Civil, Lda                      Materiais de Construção                                Ourem                                                      5.880.769,72 
116.     A Bloqueira de Vermoim - Mat. de Const. Civil, Lda               Materiais de Construção                                Vila Nova de Famalicão                         5.877.596,41 
117.     Silvafer - Comércio e Transformação de Ferro, SA                Produtos Siderúrgicos                                   Trofa                                                         5.835.876,31 
118.     Casa Alves - Materiais de Construção, Lda                             Materiais de Construção                                Esposende                                              5.830.132,63 
119.     Oliveira Monteiro & Soares, SA                                                Materiais de Construção                                Gondomar                                               5.806.863,26 
120.     Sitaco - Soc. Industrial de Tacos de Coruche, Lda                  Madeiras e Derivados                                    Coruche                                                   5.786.690,55 
121.     Alberto, Santos - Comércio de Ferragens, Lda                       Ferragens e Ferramentas                              Maia                                                         5.772.483,35 
122.     Lumarca, SA                                                                               Ferragens e Ferramentas                              Águeda                                                    5.763.021,98 
123.     Barão & Costa, Lda                                                                    Materiais de Construção                                Moita                                                        5.741.759,29 
124.     Cruzfer - Representações, Materiais e Ferragens, Lda          Ferragens e Ferramentas                              Cascais                                                    5.717.927,18 
125.     M. F. Martins, SA                                                                        Ferragens e Ferramentas                              Vila Nova de Gaia                                   5.713.892,47 
126.     Fernando S. M. Costa Unipessoal, Lda                                   Materiais de Construção                                Ponte de Lima                                         5.608.081,53 
127.     Tiba - Comércio e Indústria de Mat. de Construção, SA        Produtos Sanitários e Climatização              Barreiro                                                    5.551.695,57 
128.     ASC - Artigos Sanitários do Centro, Lda                                  Produtos Sanitários e Climatização              Ourem                                                      5.521.992,12 
129.     Alberto Moreira Pereira & Filhos, Lda                                       Materiais de Construção                                Setúbal                                                     5.520.937,59 
130.     José de Oliveira Nogueira & Filhos, SA                                   Materiais de Construção                                Guimarães                                               5.474.987,29 
131.     Maiaferros - Produtos Siderúrgicos, Lda                                  Produtos Siderúrgicos                                   Trofa                                                         5.443.895,70 
132.     Importinox - Importação e Exportação de Metais, Lda           Produtos Siderúrgicos                                   Maia                                                         5.437.732,22 
133.     M. N. Carvalho & Ca, Lda                                                         Materiais de Construção                                Vila Nova de Poiares                              5.419.457,09 
134.     Lage & SA, Lda                                                                          Ferragens e Ferramentas                              Viana do Castelo                                     5.376.481,45 
135.     Seguraja - Comércio de Equipamentos de Segurança, Lda  Materiais de Construção                                Ponte de Lima                                         5.352.328,36 
136.     F. Lino Gomes, Lda                                                                    Materiais de Construção                                Vila Nova de Gaia                                   5.343.253,16 
137.     Sisal - Materiais de Construção, SA                                         Materiais de Construção                                Vila Nova de Gaia                                   5.320.711,70 
138.     Porfite - Acessórios para Canalizações Unipessoal, Lda        Produtos Sanitários e Climatização              Maia                                                         5.319.002,97 
139.     Maxifer Armazéns de Ferro, Lda                                               Produtos Siderúrgicos                                   Sertã                                                        5.314.596,06 
140.     Alesil - Alumínios, Lda                                                                Caixilharia de Alumínio                                  Ovar                                                         5.269.032,71 
141.     Volumeradical Comércio de Mat. de Construção, Lda            Isolamentos e Impermeabilização                Lisboa                                                      5.248.990,04 
142.     João Luís Vieira Unipessoal, Lda                                              Materiais de Construção                                Machico                                                   5.215.182,81 
143.     Caldeira, Clemente & Ca, Lda                                                  Produtos Siderúrgicos                                   Maia                                                         5.209.843,83 
144.     António Gomes Amorim, Lda                                                    Materiais de Construção                                Vila do Conde                                          5.204.399,29 
145.     Montalgarve - Mat. e Equipamentos Industriais, SA               Produtos Sanitários e Climatização              Faro                                                          5.180.500,28 
146.     Ponto Placa, Lda                                                                        Materiais de Construção                                Vila Nova de Famalicão                         5.176.529,04 
147.     AML - Complementos Sanitários, SA                                       Móveis de Cozinha e Banho                         Braga                                                       5.143.807,03 
148.     Ribeiro Esteves - Materiais de Construção, Lda                     Materiais de Construção                                Santarém                                                 5.083.979,05 
149.     Macop - Materiais de Construção, SA                                      Produtos Sanitários e Climatização              Penacova                                                5.031.429,60 
150.     Autoflex, Com. de Tintas e Produtos Químicos, Lda               Tintas e Vernizes                                            Santa Maria da Feira                              5.012.455,52 
151.     Tecniwood - Distribuição, SA                                                     Madeiras e Derivados                                    Braga                                                       4.976.975,87 
152.     Correia & Cardoso, Lda                                                             Ferragens e Ferramentas                              Barcelos                                                   4.974.180,34 
153.     J. A. F. Mont'Alto, Lda                                                                Tintas e Vernizes                                            Sesimbra                                                 4.966.602,34 
154.     Comapla Comércio de Madeiras e Seus Derivados, Lda       Madeiras e Derivados                                    Sintra                                                        4.924.937,24 
155.     Joaquim dos Santos Tomas & Filhos, Lda                               Madeiras e Derivados                                    Paredes                                                   4.902.802,53 
156.     Modelstone Unipessoal, Lda                                                     Rochas Ornamentais                                     Santo Tirso                                              4.895.020,73 
157.     Equitubos - Tubos e Equipamentos, SA                                  Produtos Sanitários e Climatização              Maia                                                         4.891.644,08 
158.     Placonascente, Lda                                                                    Materiais de Construção                                Braga                                                       4.865.309,09 
159.     Incoferro - Indústria e Comércio de Ferro, SA                         Produtos Siderúrgicos                                   Arruda dos Vinhos                                  4.836.830,11 
160.     Materialia - Materiais de Construção, SA                                 Materiais de Construção                                Ponte de Lima                                         4.823.758,57 
161.     Quiterio - Materiais de Construção, Lda                                   Materiais de Construção                                Salvaterra de Magos                              4.820.361,02 
162.     Centrotorneiras, Lda                                                                  Materiais de Construção                                Coimbra                                                   4.813.094,45 
163.     Fernando Leal Moreira, Lda                                                      Madeiras e Derivados                                    Pacos de Ferreira                                   4.759.820,47 
164.     Lealmat - Mat. de Const. Decoração e Bricolage, SA             Materiais de Construção                                Caldas da Rainha                                   4.756.192,78 
165.     Ciprosil - Comércio de Produtos Siderúrgicos, Lda                 Produtos Siderúrgicos                                   Oliveira do Bairro                                    4.710.318,16 
166.     A. J. Navalho - Comércio de Mat.para Const.Civil, Lda          Materiais de Construção                                Sintra                                                        4.680.882,83 
167.     J. Vilanova & Ca, SA                                                                  Produtos Sanitários e Climatização              Alenquer                                                  4.680.191,65 
168.     Aledi, Comércio de Alumínios, Lda                                           Caixilharia de Alumínio                                  Viseu                                                        4.678.181,66 
169.     António Henriques das Neves, SA                                           Materiais de Construção                                Águeda                                                    4.658.483,18 
170.     Macolusa - Materiais de Construção, SA                                 Materiais de Construção                                Leiria                                                        4.622.057,98 
171.     Fixpaços, SA                                                                              Ferragens e Ferramentas                              Paços de Ferreira                                   4.547.815,97 
172.     Armazéns de Ferro, Aço e Metais do Lima, Lda                     Produtos Siderúrgicos                                   Ponte de Lima                                         4.543.948,88 
173.     Galhispo - Comércio Materiais Construção, Lda                     Materiais de Construção                                Leiria                                                        4.487.590,39 
174.     Carlos Alberto da Fonseca Neto, Lda                                       Produtos Sanitários e Climatização              Cantanhede                                             4.480.700,34 
175.     Loja de Tintas - Comércio de Tintas, Lda                                 Tintas e Vernizes                                            Almada                                                    4.471.645,89 
176.     Indimante II - Equip. e Sistemas para Fluídos, SA                  Produtos Sanitários e Climatização              Maia                                                         4.441.206,20 
177.     Lino Coelho - Comércio Mat. de Construção, SA                   Materiais de Construção                                Águeda                                                    4.427.869,93 
178.     Afil, Lda                                                                                       Móveis de Cozinha e Banho                         Valongo                                                    4.403.621,29 
179.     S. C. A. - Sociedade Comercial de Alumínios, Lda                 Caixilharia de Alumínio                                  Maia                                                         4.382.230,82 
180.     J H - Materiais Construção e Decoração, Lda                         Materiais de Construção                                Câmara de Lobos                                   4.379.471,03 
181.     Mariano Brum Gouveia & Filhos, Lda                                      Materiais de Construção                                Ribeira Grande                                        4.367.934,73 
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182.     Sanimaia - Mat. de Const. e Decoração Unipessoal, Lda      Materiais de Construção                                Trofa                                                         4.360.457,26 
183.     Inacio Bento, Lda                                                                       Estores Metálicos                                           Sintra                                                        4.261.450,82 
184.     Erfi - Revestimentos e Perfilados, Lda                                     Revestimentos e Perfilados                           Loures                                                      4.258.312,73 
185.     Eurotubo - Soc. de Mat. para Const. Civil, Lda                       Produtos Sanitários e Climatização              Amadora                                                  4.256.609,17 
186.     Sialnor - Sist. de Alumínios do Nordeste, Lda                         Caixilharia de Alumínio                                  Macedo de Cavaleiros                            4.250.242,13 
187.     Tecnilima - Equip. e Serviços, Lda                                            Produtos Sanitários e Climatização              Ponte de Lima                                         4.249.820,41 
188.     MC - Manuel Carvalho - Madeiras Unipessoal, Lda               Madeiras e Derivados                                    Braga                                                       4.214.075,82 
189.     Pavilectrica, Lda                                                                         Materiais de Construção                                Castro Daire                                            4.176.665,16 
190.     Termipol II, Lda                                                                           Isolamentos e Impermeabilização                Oliveira de Azeméis                                4.172.980,72 
191.     Grecogeste - Trading de Produtos e Serviços, SA                  Isolamentos e Impermeabilização                Lousada                                                   4.166.290,89 
192.     Be - Air, Lda                                                                                Produtos Sanitários e Climatização              Loulé                                                        4.163.053,81 
193.     Noxfap - Importação e Exportação de Metais Finos, Lda       Produtos Siderúrgicos                                   Vila do Conde                                          4.160.577,08 
194.     Aroundtoday, Lda                                                                       Materiais de Construção                                Lagos                                                       4.159.805,83 
195.     Grudafil - Comércio de Materiais de Construção, Lda            Materiais de Construção                                Valpaços                                                  4.142.653,84 
196.     Mestre da Cor - Comércio de Tintas, Lda                                Tintas e Vernizes                                            Santa Maria da Feira                              4.142.467,70 
197.     Internacional, Dist. e Transf. de Vidro Rusivam - Idtvr, SA     Vidros                                                              Vila Franca de Xira                                 4.141.855,98 
198.     Belmiro Ribeiro, Lda                                                                   Eletrodomésticos                                            Penafiel                                                    4.137.224,77 
199.     Hidromadeira - Hidráulica e Mat. de Construção, SA             Produtos Sanitários e Climatização              Funchal                                                    4.106.693,66 
200.     Gastrade - Sociedade de Representações, Lda                     Produtos Sanitários e Climatização              Maia                                                         4.095.953,25 
201.     Alunik (World System Aluminium) - Alumínios, Lda                 Caixilharia de Alumínio                                  Seixal                                                       4.089.469,85 
202.     Tubominho - Tubos do Minho, Lda                                           Produtos Sanitários e Climatização              Braga                                                       4.067.195,31 
203.     Chaves do Areeiro - Soluções e Sist. de Segurança, SA       Ferragens e Ferramentas                              Lisboa                                                      4.054.381,60 
204.     Edimel - Materiais para Edificação, Lda                                   Materiais de Construção                                Lisboa                                                      4.043.807,84 
205.     F. M. I. R. - Fornecimento Materiais Isolamento, Lda              Isolamentos e Impermeabilização                Povoa de Varzim                                     4.032.546,42 
206.     Coelho da Silva & Castelo, Lda                                                Materiais de Construção                                Gondomar                                               4.027.079,95 
207.     Mário Dos Santos & Filhos, Lda                                               Tintas e Vernizes                                            Mafra                                                        4.019.922,02 
208.     Materiais de Construção Dias, SA                                            Materiais de Construção                                Maia                                                         4.009.674,06 
209.     Casa Rios - Materiais de Construção, SA                                Materiais de Construção                                Estarreja                                                  4.006.309,42 
210.     Matercarvalho, Lda                                                                    Materiais de Construção                                Moimenta da Beira                                 4.002.505,68 
211.     Acail Acores - Comércio de Ferro e Aços, Lda                        Produtos Siderúrgicos                                   Ponta Delgada                                        3.985.396,04 
212.     Félix & Nogueira, Lda                                                                Produtos Siderúrgicos                                   Rio Maior                                                  3.971.111,46 
213.     Bombifeira - Materiais de Construção, Lda                              Materiais de Construção                                Gondomar                                               3.961.530,87 
214.     Fibrosom - Ind. Transf. de Mat. para a Const. Civil, Lda         Isolamentos e Impermeabilização                Vila Nova de Famalicão                         3.951.553,67 
215.     Jamarfel 2 - Armazens de Ferro, Lda                                       Produtos Siderúrgicos                                   Braga                                                       3.922.188,20 
216.     Costa Pereira & Filhos, Lda                                                      Materiais de Construção                                Lagoa (São Miguel)                                3.903.050,48 
217.     Ilidio Gomes & Companhia, Lda                                               Ferragens e Ferramentas                              Vila Real                                                  3.895.743,93 
218.     Joaquim Soares & Paulo, Lda                                                  Materiais de Construção                                Vagos                                                       3.880.975,56 
219.     Matemativerso Unipessoal, Lda                                                Materiais de Construção                                Loulé                                                        3.878.964,77 
220.     Hilario & Alves, Lda                                                                    Ferragens e Ferramentas                              Leiria                                                        3.854.767,82 
221.     António Maria Veloso & Companhia, SA                                  Materiais de Construção                                Oliveira do Hospital                                 3.845.317,88 
222.     Manuel da Silva Henriques - Representações, Lda                Materiais de Construção                                Águeda                                                    3.844.886,06 
223.     Ferreira, Lda                                                                               Materiais de Construção                                Funchal                                                    3.813.918,35 
224.     Açometais - Central do Norte, SA                                             Produtos Siderúrgicos                                   Maia                                                         3.811.864,41 
225.     Ovarmat - Comércio de Materiais de Construção, Lda           Materiais de Construção                                Ovar                                                         3.794.640,22 
226.     Franova - Mat. de Const. Francisco Novais & Ca, Lda           Materiais de Construção                                Guimarães                                               3.788.548,91 
227.     Vitor Manuel Fachada Papizes, Lda                                         Caixilharia de Alumínio                                  Coimbra                                                   3.772.784,42 
228.     Ferroalva - Ferragens e Mat. de Const.do Alva, Lda              Materiais de Construção                                Penacova                                                3.757.852,35 
229.     Mário Ribeiro & Filhos, Lda                                                       Materiais de Construção                                Vagos                                                       3.757.652,54 
230.     Sanigalos - Comércio Representações, Sanitários, Lda         Produtos Sanitários e Climatização              Barcelos                                                   3.737.578,74 
231.     Ferexcel - Imp. e Exp. de Mat. de Const. Civil, Lda                Ferragens e Ferramentas                              Seixal                                                       3.726.099,95 
232.     Mania das Pinturas, Lda                                                            Tintas e Vernizes                                            Lisboa                                                      3.723.170,71 
233.     O Policia - Materiais de Construção, Lda                                 Materiais de Construção                                Rio Maior                                                 3.723.055,65 
234.     David & Nuno, SA                                                                      Materiais de Construção                                Bragança                                                 3.718.942,48 
235.     Picoven, Lda                                                                               Materiais de Construção                                Santa Maria da Feira                              3.716.873,67 
236.     Osório & Sónia, Lda                                                                   Produtos Siderúrgicos                                   Ovar                                                         3.678.589,75 
237.     Milei - Importação e Exportação de Mat. de Const., Lda        Produtos Sanitários e Climatização              Braga                                                       3.658.425,87 
238.     Pinto & Filhos, Lda                                                                     Materiais de Construção                                Évora                                                       3.652.041,41 
239.     Gerardo Mart. de Meneses - Com. de Mat. de Const., Lda   Materiais de Construção                                Praia da Vitoria                                        3.651.664,72 
240.     Macoimbra - Materiais de Construção, SA                              Materiais de Construção                                Coimbra                                                   3.651.420,24 
241.     Chamilar - Import. e Dist. de Energias Renováveis, Lda        Produtos Sanitários e Climatização              Viseu                                                        3.633.263,55 
242.     Almacla - Importação de Materiais de Construção, Lda         Materiais de Construção                                Salvaterra de Magos                              3.630.946,70 
243.     Madeibranca - Comércio de Derivados de Madeira, Lda       Madeiras e Derivados                                    Albergaria-a-Velha                                  3.629.540,05 
244.     Somefe - Sociedade de Metais e Fundição, Lda                    Materiais de Construção                                Évora                                                       3.610.455,09 
245.     Frias & Teles Gonçalves, Lda                                                    Ferragens e Ferramentas                              Coimbra                                                   3.604.899,04 
246.     Ramiro Pimenta da Silva, Lda                                                   Ferragens e Ferramentas                              Porto                                                        3.602.507,00 
247.     Caius, Dias & Irmão, Lda                                                           Produtos Siderúrgicos                                   Vila Nova de Gaia                                   3.596.478,68 
248.     Maria Clara, Marques & Filho, Lda                                           Materiais de Construção                                Paredes                                                   3.586.103,77 
249.     Solimiana - Sociedade de Mat. de Construção, Lda               Materiais de Construção                                Ponte de Lima                                         3.556.754,00 
250.     Paulo Neto - Pavimentos e Rev. Unipessoal, Lda                   Materiais de Construção                                Sintra                                                        3.554.946,49 
251.     Point Plac - Materiais de Construção, Lda                               Isolamentos e Impermeabilização                Loures                                                      3.520.724,60 
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Ranking

252.     Dav - Acessórios para a Indústria de Torneiras, Lda               Produtos Sanitários e Climatização              Braga                                                       3.480.019,87 
253.     X Mat - Materiais de Construção, Lda                                      Isolamentos e Impermeabilização                Seixal                                                       3.469.089,31 
254.     Represtor - Representações de Estores, SA                           Estores e Proteção Solar                               Lisboa                                                      3.463.244,47 
255.     Aisi - Aços Inoxidáveis do Centro, Lda                                     Produtos Siderúrgicos                                   Ílhavo                                                       3.433.659,80 
256.     Domingos de Freitas, Lda                                                         Produtos Sanitários e Climatização              Aveiro                                                       3.431.154,05 
257.     E+Perfil, Lda                                                                               Caixilharia de Alumínio                                  Vila do Conde                                          3.416.382,44 
258.     Vepeliberica - Ind. e Com. de Mat. de Const. Civil, Lda          Materiais de Construção                                Bombarral                                                3.401.739,83 
259.     Silva, Amado & Braga, SA                                                         Produtos Siderúrgicos                                   Águeda                                                    3.400.819,63 
260.     Estores Bandarra, Lda                                                               Estores e Proteção Solar                               Sintra                                                        3.399.587,59 
261.     Expogres - Materiais de Const. e Decoração, Lda                  Materiais de Construção                                Seixal                                                       3.345.580,50 
262.     Canha & Filhos, Materiais de Construção Civil, Lda               Materiais de Construção                                Ponta Delgada                                        3.339.912,43 
263.     Jocararmanda - Materiais de Construção Civil, Lda                Materiais de Construção                                Vila Nova de Famalicão                         3.333.646,28 
264.     Beiraportal - Produtos de Madeira, Lda                                    Madeiras e Derivados                                    Viseu                                                        3.330.722,88 
265.     David Fernandes Unipessoal, Lda                                            Materiais de Construção                                Santana                                                   3.310.134,30 
266.     Macoteivas - Materiais de Construção, Lda                             Materiais de Construção                                Viseu                                                        3.304.596,95 
267.     Manuel dos Santos & Filhos, Lda                                             Materiais de Construção                                Aguiar da Beira                                       3.287.729,50 
268.     Vercar - Sociedade Comercial de Alumínios, Lda                   Caixilharia de Alumínio                                  Guimarães                                               3.284.428,82 
269.     Coridal - Comércio de Tintas, Lda                                            Tintas e Vernizes                                            Espinho                                                    3.280.271,26 
270.     Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda           Materiais de Construção                                Tomar                                                       3.274.262,92 
271.     Elisio Teixeira, Lda                                                                      Materiais de Construção                                Gondomar                                               3.259.751,00 
272.     Sociedade de Ferrag. Progresso Albicastrense, Lda              Materiais de Construção                                Castelo Branco                                       3.258.941,55 
273.     Montael - Mat. de Const. e Representações, SA                    Materiais de Construção                                Coimbra                                                   3.256.883,23 
274.     Tuboambiente, Lda                                                                    Produtos Sanitários e Climatização              Santa Maria da Feira                              3.254.684,45 
275.     Linos & Faria, Lda                                                                      Materiais de Construção                                Ourem                                                      3.238.375,13 
276.     Macomprogresso - Materiais de Construção, SA                    Materiais de Construção                                Mortágua                                                 3.236.086,35 
277.     Rolmetais - Aços Finos e Metais, SA                                       Produtos Siderúrgicos                                   Ovar                                                         3.233.629,19 
278.     Júlio Simões, Lda                                                                       Tintas e Vernizes                                            Cantanhede                                             3.230.608,07 
279.     Listor, SA                                                                                     Madeiras e Derivados                                    Lourinhã                                                   3.220.610,52 
280.     Passarinho - Materiais de Construção, Lda                             Materiais de Construção                                Loulé                                                        3.209.163,69 
281.     Macominho Materiais Construção do Minho, Lda                   Materiais de Construção                                Vila Nova de Famalicão                         3.192.929,93 
282.     Interarrod - Produtos Florestais, SA                                         Madeiras e Derivados                                    Vila Nova de Gaia                                   3.182.214,28 
283.     Frebrico - Comércio de Bricolage, Lda                                     Produtos Siderúrgicos                                   Trofa                                                         3.180.116,76 
284.     Radialcor - Tintas, Mat. de Const. e Decoração, Lda              Tintas e Vernizes                                            Odivelas                                                   3.162.335,94 
285.     A Exportadora de Chaves de Mat. de Construção, Lda         Materiais de Construção                                Chaves                                                    3.150.452,81 
286.     Jomarpor - Ferragens, SA                                                         Ferragens e Ferramentas                              Águeda                                                    3.149.731,87 
287.     Amorim & Filhos, Lda                                                                Caixilharia de Alumínio                                  Barcelos                                                   3.144.018,21 
288.     Agomaco Comercial, SA                                                           Produtos Sanitários e Climatização              Barcelos                                                   3.110.909,53 
289.     C.I.A. - Comércio de Inox e Acessórios, Lda                           Produtos Siderúrgicos                                   Vila Nova de Famalicão                         3.101.032,25 
290.     Amadeu de Jesus Duarte, SA                                                   Produtos Sanitários e Climatização              Viseu                                                        3.081.553,76 
291.     J. M. Palma & Filhos, Lda                                                         Materiais de Construção                                Beja                                                          3.079.775,24 
292.     Mafrigessos - Materiais de Construção, Lda                            Materiais de Construção                                Mafra                                                        3.074.227,75 
293.     José da Silveira Ribeiro & Filhos, Lda                                      Ferragens e Ferramentas                              Felgueiras                                                3.060.962,96 
294.     Mateus & Rosa - Materiais de Construção, Lda                      Materiais de Construção                                Peniche                                                    3.059.901,12 
295.     Casferim - Importação e Comércio de Ferragens, Lda           Ferragens e Ferramentas                              Paredes                                                   3.046.479,64 
296.     Materiais de Construção - Rufino Alves de Pinho, Lda           Materiais de Construção                                Santa Maria da Feira                              3.037.376,26 
297.     Agc Pedragosa, Lda                                                                  Vidros                                                              Mafra                                                        3.020.679,76 
298.     Mata & Vasconcelos, Lda                                                          Materiais de Construção                                Machico                                                   3.013.882,10 
299.     Exemplo Concreto - Lda                                                            Revestimentos e Perfilados                           Amares                                                    3.003.255,31 
300.     2RF, Lda                                                                                      Isolamentos e Impermeabilização                Viseu                                                        2.982.492,23 

App Materiais de Construção
A App contém informação referente a empresas 
de Materiais de Construção.

visite também o site dedicado http://app.apcmc.pt

Empresas
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Materiais de Construção
           NOME                                                                                                                                                          VOLUME DE VENDAS 2018 (€) 
1           Abílio Rodrigues Peixoto & Filhos, SA                                                                                                                                             37.236.482,96 
2           Palegessos, Indústria e Comércio de Paletes e Gessos, SA                                                                                                        27.769.390,80 
3           Reconco - Comércio de Materiais de Construção Sociedade Unipessoal, Lda                                                                           18.621.254,84 
4           Francisco Contreiras, Lda                                                                                                                                                                 18.267.625,63 
5           Álvaro Covelo & Pinto, Lda                                                                                                                                                               17.511.566,99 
6           Pedro & Mantovani, SA                                                                                                                                                                    15.048.734,89 
7           Disdis - Materiais de Construção, Lda                                                                                                                                             14.011.861,87 
8           Armazens Reis-Materiais de Construção, SA                                                                                                                                 13.802.305,00 
9           Decor Pita - Materiais de Construção, SA                                                                                                                                       13.584.508,72 
10         Azulaico - Comércio de Materiais de Construção, Lda                                                                                                                  13.113.726,41 
11         Anlorbel Comércio de Materiais de Construção e Decoração, SA                                                                                               12.583.897,03 
12         António da Costa Carvalho & Ca, Lda                                                                                                                                             12.097.524,18 
13         Manuel Rodrigues Ferreira, SA                                                                                                                                                        11.458.574,80 
14         José Rodrigues de Caires & Ca, Lda                                                                                                                                              11.315.986,94 
15         J. R. P. - Produtos e Revestimentos para Construção Civil, SA                                                                                                    11.289.163,49 
16         Torneiras Ofa, SA                                                                                                                                                                              10.949.408,70 
17         Sofermar - Sociedade Comercial de Materiais para Construção, Lda                                                                                          10.487.958,43 
18         J. Pereira, Ribeiro & Filhos, Lda                                                                                                                                                         9.747.555,65 
19         Móveis e Materiais para Decoração e Construção Civil - Quintão, Lda                                                                                          9.683.709,65 
20         Momel - Comércio de Artigos Sanitários e de Rega, SA                                                                                                                 9.655.601,10 
21         Cimaca - Materiais de Construção, SA                                                                                                                                              9.190.562,41 
22         Abel de Oliveira Carrasquinho, SA                                                                                                                                                    8.988.166,00 
23         Macovex - Materiais de Construção, SA                                                                                                                                           8.972.801,78 
24         Mundimat, SA                                                                                                                                                                                      8.814.903,73 
25         Wepad - Materiais de Construção, Lda                                                                                                                                             8.528.628,38 
26         Nepeli - Materiais de Construção, Lda                                                                                                                                               8.441.392,49 
27         Major, Santos & Filhos, Lda                                                                                                                                                                8.421.668,21 
28         Matobra - Materiais de Construção e Decoração, SA                                                                                                                      7.797.002,53 
29         Francisco Dias Lopes & Filhos, Lda                                                                                                                                                  7.566.656,72 
30         Santos & Oliveira, Lda                                                                                                                                                                        7.436.880,41 
31         Soluções M - Materiais e Serviços para a Construção Civil, SA                                                                                                     6.542.447,08 
32         Albino Francisco de Sousa, Filhos, SA                                                                                                                                              6.320.201,26 
33         Rubicer - Comércio e Representação de Artigos Sanitários, Lda                                                                                                   6.289.931,47 
34         José Peixoto - Materiais de Construção, Lda                                                                                                                                    6.276.927,58 
35         Cipriano & Antunes, SA                                                                                                                                                                      6.249.333,28 
36         Odem Portugal, SA                                                                                                                                                                             6.183.670,84 
37         Materbasto - Materiais De Construção, SA                                                                                                                                       6.151.763,59 
38         Avelino da Silva Correia & Filhos, SA                                                                                                                                                6.120.463,86 
39         Bernardino - Materiais de Construção e Sanitários, Lda                                                                                                                  5.955.299,47 
40         Urcamat - Materiais para Construção Civil, Lda                                                                                                                               5.880.769,72 
41         A Bloqueira de Vermoim - Materiais de Construção Civil, Lda                                                                                                        5.877.596,41 
42         Casa Alves - Materiais de Construção, Lda                                                                                                                                      5.830.132,63 
43         Oliveira Monteiro & Soares, SA                                                                                                                                                          5.806.863,26 
44         Barão & Costa, Lda                                                                                                                                                                             5.741.759,29 
45         Fernando S. M. Costa Unipessoal, Lda                                                                                                                                             5.608.081,53 
46         Alberto Moreira Pereira & Filhos, Lda                                                                                                                                                5.520.937,59 
47         José de Oliveira Nogueira & Filhos, SA                                                                                                                                             5.474.987,29 
48         M. N. Carvalho & Ca, Lda                                                                                                                                                                   5.419.457,09 
49         Seguraja - Comércio de Equipamentos de Segurança, Lda                                                                                                           5.352.328,36 
50         F. Lino Gomes, Lda                                                                                                                                                                             5.343.253,16 
51         Sisal - Materiais de Construção, SA                                                                                                                                                   5.320.711,70 
52         João Luís Vieira Unipessoal, Lda                                                                                                                                                       5.215.182,81 
53         António Gomes Amorim, Lda                                                                                                                                                             5.204.399,29 
54         Ponto Placa, Lda                                                                                                                                                                                 5.176.529,04 
55         Ribeiro Esteves - Materiais de Construção, Lda                                                                                                                               5.083.979,05 
56         Placonascente, Lda                                                                                                                                                                             4.865.309,09 
57         Materialia - Materiais de Construção, SA                                                                                                                                          4.823.758,57 
58         Quiterio - Materiais de Construção, Lda                                                                                                                                            4.820.361,02 
59         Centrotorneiras, Lda                                                                                                                                                                            4.813.094,45 
60         Lealmat - Materiais de Construção, Decoração e Bricolage, SA                                                                                                    4.756.192,78 
61         A. J. Navalho - Comércio de Materiais para Construção Civil, Lda                                                                                                 4.680.882,83 
62         António Henriques das Neves, SA                                                                                                                                                     4.658.483,18 
63         Macolusa - Materiais de Construção, SA                                                                                                                                          4.622.057,98 
64         Galhispo - Comércio Materiais Construção, Lda                                                                                                                              4.487.590,39 
65         Lino Coelho - Comércio Materiais de Construção, SA                                                                                                                     4.427.869,93 
66         J H - Materiais Construção e Decoração, Lda                                                                                                                                  4.379.471,03 
67         Mariano Brum Gouveia & Filhos, Lda                                                                                                                                                4.367.934,73 
68         Sanimaia - Materiais de Construção e Decoração Unipessoal, Lda                                                                                               4.360.457,26 
69         Pavilectrica, Lda                                                                                                                                                                                   4.176.665,16 
70         Aroundtoday, Lda                                                                                                                                                                                 4.159.805,83 
71         Grudafil - Comércio de Materiais de Construção, Lda                                                                                                                     4.142.653,84 
72         Edimel - Materiais para Edificação, Lda                                                                                                                                            4.043.807,84 
73         Coelho da Silva & Castelo, Lda                                                                                                                                                          4.027.079,95 
74         Materiais de Construção Dias, SA                                                                                                                                                     4.009.674,06 
75         Casa Rios - Materiais de Construção, SA                                                                                                                                         4.006.309,42 
76         Matercarvalho, Lda                                                                                                                                                                              4.002.505,68 
77         Bombifeira - Materiais de Construção, Lda                                                                                                                                       3.961.530,87 
78         Costa Pereira & Filhos, Lda                                                                                                                                                                3.903.050,48 
79         Joaquim Soares & Paulo, Lda                                                                                                                                                            3.880.975,56 
80         Matemativerso Unipessoal, Lda                                                                                                                                                         3.878.964,77 
81         António Maria Veloso & Companhia, SA                                                                                                                                           3.845.317,88 
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82         Manuel da Silva Henriques - Representações, Lda                                                                                                                         3.844.886,06 
83         Ferreira, Lda                                                                                                                                                                                         3.813.918,35 
84         Ovarmat - Comércio de Materiais de Construção, Lda                                                                                                                    3.794.640,22 
85         Franova - Materiais de Construção Francisco Novais & Ca, Lda                                                                                                    3.788.548,91 
86         Ferroalva - Ferragens e Materiais de Construção do Alva, Lda                                                                                                      3.757.852,35 
87         Mário Ribeiro & Filhos, Lda                                                                                                                                                                3.757.652,54 
88         O Policia - Materiais de Construção, Lda                                                                                                                                          3.723.055,65 
89         David & Nuno, SA                                                                                                                                                                               3.718.942,48 
90         Picoven, Lda                                                                                                                                                                                        3.716.873,67 
91         Pinto & Filhos, Lda                                                                                                                                                                              3.652.041,41 
92         Gerardo Martins de Meneses - Comércio de Materiais de Construção, Lda                                                                                 3.651.664,72 
93         Macoimbra - Materiais de Construção, SA                                                                                                                                        3.651.420,24 
94         Almacla - Importação de Materiais de Construção, Lda                                                                                                                  3.630.946,70 
95         Somefe - Sociedade de Metais e Fundição, Lda                                                                                                                              3.610.455,09 
96         Maria Clara, Marques & Filho, Lda                                                                                                                                                    3.586.103,77 
97         Solimiana - Sociedade de Materiais de Construção, Lda                                                                                                                3.556.754,00 
98         Paulo Neto - Pavimentos e Revestimentos Unipessoal, Lda                                                                                                           3.554.946,49 
99         Vepeliberica - Indústria e Comércio de Materiais de Construção Civil, Lda                                                                                   3.401.739,83 
100      Expogres - Materiais de Construção e Decoração, Lda                                                                                                                   3.345.580,50 
101      Canha & Filhos, Materiais de Construção Civil, Lda                                                                                                                        3.339.912,43 
102      Jocararmanda - Materiais de Construção Civil, Lda                                                                                                                         3.333.646,28 
103      David Fernandes Unipessoal, Lda                                                                                                                                                     3.310.134,30 
104      Macoteivas - Materiais de Construção, Lda                                                                                                                                      3.304.596,95 
105      Manuel dos Santos & Filhos, Lda                                                                                                                                                      3.287.729,50 
106      Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda                                                                                                                     3.274.262,92 
107      Elisio Teixeira, Lda                                                                                                                                                                               3.259.751,00 
108      Sociedade de Ferragens Progresso Albicastrense, Lda                                                                                                                  3.258.941,55 
109      Montael - Materiais de Construção e Representações, SA                                                                                                             3.256.883,23 
110       Linos & Faria, Lda                                                                                                                                                                               3.238.375,13 
111       Macomprogresso - Materiais de Construção, SA                                                                                                                             3.236.086,35 
112       Passarinho - Materiais de Construção, Lda                                                                                                                                      3.209.163,69 
113       Macominho Materiais Construção do Minho, Lda                                                                                                                            3.192.929,93 
114       A Exportadora de Chaves de Material de Construção, Lda                                                                                                             3.150.452,81 
115       J. M. Palma & Filhos, Lda                                                                                                                                                                   3.079.775,24 
116       Mafrigessos - Materiais de Construção, Lda                                                                                                                                     3.074.227,75 
117       Mateus & Rosa - Materiais de Construção, Lda                                                                                                                               3.059.901,12 
118       Materiais de Construção - Rufino Alves de Pinho, Lda                                                                                                                    3.037.376,26 
119       Mata & Vasconcelos, Lda                                                                                                                                                                   3.013.882,10 

Ranking

           NOME                                                                                                                                                           VOLUME DE VENDAS 2018 (€) 
1           Sanitop - Material Sanitário, Lda                                                                                                                                                        36.811.068,75 
2           Nicolau & Rosa, Lda                                                                                                                                                                           20.337.372,84 
3           Pinto & Cruz - Tubagens e Sistemas, SA                                                                                                                                         17.691.016,23 
4           Hiperclima - Central de Distribuição Térmica de Portugal, SA                                                                                                        16.762.030,90 
5           Inoxtubo - Artigos Sanitários, SA                                                                                                                                                        16.233.773,70 
6           Mebra - Comércio por Grosso de Metais e Acessórios de Braga, SA                                                                                            15.180.432,29 
7           Sanipower, SA                                                                                                                                                                                     15.115.866,77 
8           Macolis - Materiais de Construção e Climatização, SA                                                                                                                    13.218.895,56 
9           Mário Goncalves, Lda                                                                                                                                                                         12.649.846,70 
10         Barros & Moreira, SA                                                                                                                                                                          12.642.664,21 
11         Cirelius, Lda                                                                                                                                                                                         12.267.915,35 
12         Fonseca & Alves, Lda                                                                                                                                                                         10.900.957,64 
13         Canalcentro - Materiais para Canalização e Climatização, SA                                                                                                       10.764.641,65 
14         Mendes & Irmãos, SA                                                                                                                                                                         10.470.172,13 
15         Disterm - Distribuição de Equipamentos de Climatização, SA                                                                                                          9.210.685,91 
16         Saneabi - Saneamentos e Aguas da Beira Interior, SA                                                                                                                     7.622.009,97 
17         Galecia - Produtos para a Indústria e Construção, SA                                                                                                                       6.595.475,86 
18         Tiba - Comércio e Indústria de Materiais de Construção, SA                                                                                                            5.551.695,57 
19         ASC - Artigos Sanitários do Centro, Lda                                                                                                                                             5.521.992,12 
20         Porfite - Acessórios para Canalizações Unipessoal, Lda                                                                                                                   5.319.002,97 
21         Montalgarve - Materiais e Equipamentos Industriais, SA                                                                                                                   5.180.500,28 
22         Macop - Materiais de Construção, SA                                                                                                                                                 5.031.429,60 
23         Equitubos - Tubos e Equipamentos, SA                                                                                                                                              4.891.644,08 
24         J. Vilanova & Ca, SA                                                                                                                                                                             4.680.191,65 
25         Carlos Alberto da Fonseca Neto, Lda                                                                                                                                                  4.480.700,34 
26         Indimante II - Equipamentos e Sistemas para Fluídos, SA                                                                                                                4.441.206,20 
27         Eurotubo - Sociedade de Materiais para Construção Civil, Lda                                                                                                        4.256.609,17 
28         Tecnilima - Equipamentos e Serviços, Lda                                                                                                                                          4.249.820,41 
29         Be - Air, Lda                                                                                                                                                                                           4.163.053,81 
30         Hidromadeira - Hidráulica e Materiais de Construção, SA                                                                                                                 4.106.693,66 
31         Gastrade - Sociedade de Representações, Lda                                                                                                                                 4.095.953,25 
32         Tubominho - Tubos do Minho, Lda                                                                                                                                                      4.067.195,31 
33         Sanigalos - Comércio Representações, Sanitários, Lda                                                                                                                    3.737.578,74 
34         Milei - Importação e Exportação de Materiais de Construção, Lda                                                                                                   3.658.425,87 
35         Chamilar - Importação e Distribuição de Energias Renováveis, Lda                                                                                                3.633.263,55 
36         Dav - Acessórios para a Indústria de Torneiras, Lda                                                                                                                          3.480.019,87 
37         Domingos de Freitas, Lda                                                                                                                                                                     3.431.154,05 
38         Tuboambiente, Lda                                                                                                                                                                                3.254.684,45 
39         Agomaco Comercial, SA                                                                                                                                                                       3.110.909,53 
40         Amadeu de Jesus Duarte, SA                                                                                                                                                              3.081.553,76

Produtos Sanitários e Climatização
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           NOME                                                                                                                                                             VOLUME DE VENDAS 2018 (€) 
1           Florêncio Augusto Chagas, SA                                                                                                                                                            83.125.085,06 
2           J. Soares Correia - Armazéns de Ferro, SA                                                                                                                                       78.415.784,61 
3           Ramada Aços, SA                                                                                                                                                                                 66.754.413,05 
4           Antero & Ca, SA                                                                                                                                                                                    46.392.142,99 
5           TS - Thomaz dos Santos, SA                                                                                                                                                              42.260.205,12 
6           FAF - Produtos Siderúrgicos, SA                                                                                                                                                         41.269.655,17 
7           Ferlito - Ferros do Litoral, SA                                                                                                                                                               23.827.185,92 
8           Ferrus - Materiais Siderúrgicos e de Construção, SA                                                                                                                        23.546.120,78 
9           Nordesfer - Armazéns de Ferro, SA                                                                                                                                                    21.513.545,63 
10         José Peixoto Rodrigues & Ca, Lda                                                                                                                                                      21.354.580,24 
11         Metalofarense - Produtos Siderúrgicos, SA                                                                                                                                        21.276.715,54 
12         Baptista & Irmão, SA                                                                                                                                                                            17.655.912,08 
13         IMS Portugal - Comércio de Aços, SA                                                                                                                                                17.591.179,03 
14         Jamarfel - Compra e Transformação de Ferro, SA                                                                                                                            11.371.603,10 
15         Aires Fernandes de Almeida, Lda                                                                                                                                                        11.050.548,11 
16         Master Ferro, Lda                                                                                                                                                                                  10.863.126,78 
17         G. Leal & Ca, SA                                                                                                                                                                                   10.210.776,29 
18         Carlos Monteiro & Filhos, Lda                                                                                                                                                                9.456.903,13 
19         Jvcalves - Produtos Siderúrgicos, SA                                                                                                                                                    9.003.341,04 
20         Portugal Alves - Produtos Siderúrgicos, SA                                                                                                                                          8.893.389,96 
21         Ferrolimiana - Comércio de Ferros do Lima, SA                                                                                                                                  8.501.693,26 
22         Leirinox - Comércio de Materiais e Acessórios Inox, Lda                                                                                                                    8.181.325,20 
23         Nogueira & Ribeiro, Lda                                                                                                                                                                         6.994.196,55 
24         Aços Duro da Costa, Lda                                                                                                                                                                       6.548.005,79 
25         Moisés & Jesus, SA                                                                                                                                                                                6.418.217,32 
26         Silvafer - Comércio e Transformação de Ferro, SA                                                                                                                             5.835.876,31 
27         Maiaferros - Produtos Siderúrgicos, Lda                                                                                                                                               5.443.895,70 
28         Importinox - Importação e Exportação de Metais, Lda                                                                                                                        5.437.732,22 
29         Maxifer Armazéns de Ferro, Lda                                                                                                                                                            5.314.596,06 
30         Caldeira, Clemente & Ca, Lda                                                                                                                                                               5.209.843,83 
31         Incoferro - Indústria e Comércio de Ferro, SA                                                                                                                                      4.836.830,11 
32         Ciprosil - Comércio de Produtos Siderúrgicos, Lda                                                                                                                              4.710.318,16 
33         Armazéns de Ferro, Aço e Metais do Lima, Lda                                                                                                                                  4.543.948,88 
34         Noxfap - Importação e Exportação de Metais Finos, Lda                                                                                                                    4.160.577,08 
35         Acail Acores - Comércio de Ferro e Aços, Lda                                                                                                                                     3.985.396,04 
36         Félix & Nogueira, Lda                                                                                                                                                                              3.971.111,46 
37         Jamarfel 2 - Armazens de Ferro, Lda                                                                                                                                                    3.922.188,20 
38         Açometais - Central do Norte, SA                                                                                                                                                          3.811.864,41 
39         Osório & Sónia, Lda                                                                                                                                                                                3.678.589,75 
40         Caius, Dias & Irmão, Lda                                                                                                                                                                        3.596.478,68 
41         Aisi - Aços Inoxidáveis do Centro, Lda                                                                                                                                                  3.433.659,80 
42         Silva, Amado & Braga, SA                                                                                                                                                                      3.400.819,63 
43         Rolmetais - Aços Finos e Metais, SA                                                                                                                                                    3.233.629,19 
44         Frebrico - Comércio de Bricolage, Lda                                                                                                                                                  3.180.116,76 
45         C.I.A. - Comércio de Inox e Acessórios, Lda                                                                                                                                        3.101.032,25 

Produtos Siderúrgicos

           NOME                                                                                                                                                           VOLUME DE VENDAS 2018 (€) 
1           J. Pinto Leitão, SA                                                                                                                                                                               80.005.700,70 
2           Balbino & Faustino, Lda                                                                                                                                                                      43.297.183,37 
3           Global Dis - Distribuição Global de Materiais, SA                                                                                                                             30.665.380,06 
4           Banema, SA                                                                                                                                                                                         22.048.858,93 
5           Ferreira Martins & Filhos - Madeiras e Derivados, SA                                                                                                                     16.495.808,73 
6           Joaquim M. Ribeiro & Filhos, Lda                                                                                                                                                      15.546.649,98 
7           Multiplacas, Comércio de Madeiras e Derivados, Lda                                                                                                                     14.107.627,00 
8           Araujo & Lino, Lda                                                                                                                                                                               13.947.076,19 
9           Mf Jewe - Importação e Comercialização de Madeiras, Lda                                                                                                           12.615.078,31 
10         Somapil - Sociedade de Madeiras de Pinho, Lda                                                                                                                            12.066.741,48 
11         A. Martins & Carvalho, Lda                                                                                                                                                                 11.908.792,85 
12         Portopal - Madeiras e Derivados, SA                                                                                                                                                10.427.476,63 
13         Sobreira & Serras, SA                                                                                                                                                                         10.121.193,43 
14         Madeivouga - Madeiras, SA                                                                                                                                                                 7.504.911,33 
15         Sitaco - Sociedade Industrial de Tacos de Coruche, Lda                                                                                                                   5.786.690,55 
16         Tecniwood - Distribuição, SA                                                                                                                                                                4.976.975,87 
17         Comapla Comércio de Madeiras e Seus Derivados, Lda                                                                                                                  4.924.937,24 
18         Joaquim dos Santos Tomas & Filhos, Lda                                                                                                                                          4.902.802,53 
19         Fernando Leal Moreira, Lda                                                                                                                                                                 4.759.820,47 
20         MC -  Manuel Carvalho - Madeiras Unipessoal, Lda                                                                                                                          4.214.075,82 
21         Madeibranca - Comércio de Derivados de Madeira, Lda                                                                                                                   3.629.540,05 
22         Beiraportal - Produtos de Madeira, Lda                                                                                                                                               3.330.722,88 
23         Listor, SA                                                                                                                                                                                                3.220.610,52 
24         Interarrod - Produtos Florestais, SA                                                                                                                                                     3.182.214,28

Madeiras e Derivados
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AML - Complementos Sanitários

Para isso, este ano, a AML tem apostado 
em novas tecnologias e processos, no -
mea damente na fábrica, onde renovou, 
atualizou e adquiriu equipamentos, tradu-
zindo-se no aumento e eficiência da pro-
dução. 
 
No entanto, o mais relevante foi a conclu-
são da mudança para a 1ª fase das novas 
instalações da Sede, localizadas a sensi-
velmente 1 km das anteriores. Com aproxi-
madamente 3.000 m2 de área coberta, dois 
cais de carga elevatórios, show room e 
espaços modernos e confortáveis, estas 
representam o aumento imediato de capa-
cidade de armazenamento e movimenta-
ções diárias, a melhoria significativa na 
qualidade e eficiência dos serviços e ope-
rações, tendo por objetivo a satisfação e o 
conforto dos clientes, fornecedores e cola-
boradores. 

Reflexo disso é a obtenção, pela primeira 
vez em 23 anos de história, do estatuto 
PME Excelência para as duas empresas 
do Grupo individualmente e em simultâneo. 
 
Com base nesse know-how e expertise 
acumulados, a AML apresenta-se como 
uma empresa inovadora e visionária. 
Movida por valores de família e trabalho 
coletivo, empenha-se diariamente para 
melhorar, ouvindo e satisfazendo as neces-
sidades dos clientes, envolvendo e forman-
do os colaboradores, apostando em novas 
tecnologias e equipamentos, otimizando e 
simplificando processos. Dessa forma 
pretende elevar continuamente o seu 
desempenho com o objetivo de desenvol-
ver produtos de elevada qualidade ao 
melhor preço, continuando a ser, nacional 
e internacionalmente, uma referência no 
sector. 

Fundada em 1996 em Braga, a AML - 
Complementos Sanitários, SA iniciou a sua 
atividade como armazenista e distribuidor. 
Atualmente fabrica e distribui mobiliário de 
casa de banho, apresentando-se como um 
player incontornável na área dos comple-
mentos sanitários. Além do mercado nacio-
nal, está atualmente presente nos princi-
pais distribuidores da Europa, EUA, 
América do Sul e África. 
 
Impelida por um espírito empreendedor, 
dinâmico e com uma visão global de mer-
cado, adquiriu em 2017 uma fábrica nacio-
nal de mobiliário de casa de banho. A con-
jugação do conhecimento no comércio e 
distribuição com a experiência da transfor-
mação e fabrico resultou no aumento da 
competitividade, capacidade de inovação e 
desenvolvimento, consolidando o seu posi-
cionamento de qualidade e excelência. 

Sede

Fábrica
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Fila apresenta novos produtos

características de segurança, solidez e con-

fiabilidade do produto. A neutralidade do 

tom de cinza também aumenta significativa-

mente o valor da cor amarela da marca. 

 

A Fila também apresentou desenvolvimen-

tos importantes para a proteção de superfí-

cies. XTREME é o sufixo mais apropriado 

para definir a primeira e única formulação 

ecológica à base de água, com extraordiná-

rios resultados hidrorepelentes e oleosos. O 

MP90 ECO XTREME protege ao longo do 

tempo qualquer tipo de superfície absorven-

te, com acabamento brilhante polido ou 

acabamento rústico. 

 

O seu desempenho extremo, sem compara-

ção com os protetores presentes no merca-

do, é fácil de aplicar, mesmo na presença 

de humidade permite uma velocidade de 

resultados nunca antes alcançados: a 

superfície é transitável duas horas após a 

aplicação! 

 

Submetido a rigorosos testes no Centro de 

Investigação da FILA, o MP90 ECO XTRE-

ME demonstrou os resultados máximos 

após 1000 ciclos de Scrub Machine (uma 

máquina que simula desgaste comparável 

ao tráfego pesado por um longo período de 

tempo), ao final do qual continuou a manter 

alto desempenho anti manchas, provando 

ser um produto hidro-óleo repelente ex tra -

ordinário, mesmo em situações de extremo 

desgaste. 

ção do produto é a descrição de sua fun-

cionalidade: o Deterdek não é mais um 

“detergente ácido”, mas sim um “trabalho 

de limpeza final”. Outra novidade impor-

tante é a introdução do QR Code que ofe-

rece todas as informações sobre o produto 

(vídeos, etc.), também ideais para utiliza-

dores que não falam o idioma do rótulo. 

 

Além de uma comunicação mais eficaz no 

rótulo, outra novidade refere-se a um novo 

“código de cores” desenvolvido para cada 

rótulo e com base na indicação de pH: os 

produtos com pH ácido terão uma escala 

de cores diferente dos produtos com pH 

alcalino, para que seja claramente distin-

guível o produto certo para remover resí-

duos de juntas, daquele ideal para remo-

ver camadas de resíduos orgânicos ou 

superfícies que apresentem problemas. 

 

A introdução do sufixo PRO em nome dos 

produtos Fila mais famosos e usados 

(Deterdek, PS87 e Cleaner), permite iden-

tificar o produto projetado e desenvolvido 

especificamente para o profissional e de 

difícil acesso e compreensão para o clien-

te em particular. 

 

A nova linha Fila, atualmente disponível 

para o mercado interno e que entrará em 

comercialização no mercado ibérico no iní-

cio do próximo ano, é apresentada com 

uma embalagem cinza, seguindo um crité-

rio de máxima comunicabilidade das 

A Fila, como já vem sendo habitual, esteve 

presente com stand próprio tanto na feira 

de cerâmica CERSAIE, em Bolonha, como 

na feira de pedra MARMOMACC, em 

Verona, onde apresentou o lançamento da 

nova linha de produtos. 

  

Os produtos estrela do Grupo In ter nacional 

Italiano sofreram uma mudança para res-

ponder à procura de um mercado em cons-

tante evolução. Um mercado composto por 

consumidores finais cada vez mais informa-

dos e, portanto, cada vez mais sensíveis ao 

desempenho do produto, com vários canais 

e opções de compra à sua disposição. 

 

Num mar de competição, estima-se que a 

“guerra” para a compra de um produto 

numa prateleira seja ganha em aproxima-

damente 2,5 segundos. Este é o tempo 

médio para um consumidor tomar uma 

decisão inconsciente, mas definitiva. 

 

Máxima importância, portanto, no desenvol-

vimento da nova linha, com sinais de forte 

identidade e reconhecimento imediato. 

 

A nova linha, de facto, difere da anterior 

por um novo modelo comunicativo no rótu-

lo: foi projetada trabalhando lado a lado 

com o consumidor final, seguindo exclusi-

vamente os seus conselhos, propostas e 

ideias. Os novos produtos comunicam-se 

diretamente: não perguntaremos mais “o 

que são”, mas sim “o que fazem”. A descri-
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quilo ou PFAS caracterizados pela presença 

de pelo menos um átomo de flúor). Isso 

representa um objetivo de alta inovação tec-

nológica, única no seu segmento de merca-

do. 

 

A poderosa ação hidro-óleo repelente do 

FOB XTREME baseia-se na ADVANCED 

SOLVENT TECHNOLOGY, a inovadora tec-

nologia à base de solvente desenvolvida no 

Centro de Investigação da FILA, que fornece 

desempenho máximo de hidro-óleo repelen-

te, permitindo uma resistência total aos raios 

UV em condições climáticas extremas e ao 

processo natural de envelhecimento da 

superfície. 

Resiste aos raios UV e é ideal em casos de 

desgaste da superfície devido ao tráfego 

intenso. 

 

A série XTREME é complementada com o 

correspondente produto à base de solvente 

FOB XTREME, ideal com uma proteção 

hidro-óleo repelente com um efeito com-

pletamente natural com altas propriedades 

anti-eflorescência, adequado para todas as 

superfícies absorventes e todos os tipos de 

acabamento de superfície. 

 

Além disso, a formulação FOB XTREME 

não contém, por decisão voluntária, PFOS 

e PFOA (compostos químicos perfluoroal-

A considerável resistência a manchas deri-

va de uma formulação avançada desenvol-

vida ao final de um processo de teste de 

avaliação de 56 protótipos que envolveram 

20 tipos diferentes de polímeros. 

 

A inovação da formulação exclusiva do MP 

90 ECO XTREME chama-se Ultimate 

Shield, uma tecnologia de ponta compatível 

com uma dupla ação de polimerização, 

desenvolvida no Centro de Investigação da 

FILA: protege, permite a transpiração, 

penetra profundamente na porosidade do 

material e, ao mesmo tempo, forma uma 

polimerização de superfície extremamente 

resistente e repelente às manchas.  
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Argamassas sustentáveis para renovação/reabilitação de edifícios

dade com os suportes existentes e, dentro 
do possível, se garanta a sua durabilidade, 
visto que uma má solução de reparação 
pode acelerar o processo de degradação 
da argamassa e do próprio suporte, poden-
do ainda conduzir ao aparecimento de 
novas patologias. A reversibilidade das 
intervenções deve também ser sempre 
assegurada. 
 
Sabemos que a deposição de resíduos 
gerados pelas diferentes atividades tem 
aumentado consideravelmente nas últimas 
décadas. A promoção da sua reutilização 
acarreta um inquestionável benefício, devi-
do à minimização do problema ambiental 

construção, daquela que lhe confere 
maior proteção e que contribui mais forte-
mente para a sua durabilidade. Torna-se 
então muito importante garantir a qualida-
de das argamassas aplicadas pois elas 
devem garantir a salubridade, o conforto e 
a durabilidade das construções. 
 
A correta preservação e recuperação do 
património edificado tem que ter em con-
sideração que as argamassas de repara-
ção/substituição devem cumprir requisitos 
específicos e possuir propriedades e 
materiais constituintes semelhantes aos 
originalmente utilizados. É também 
essencial que se assegure a compatibili-

1 - INTRODUÇÃO 
 
A maioria dos edifícios em Portugal pos-
suem, como revestimento exterior, rebo-
co à base de argamassa. Este revesti-
mento, sendo a camada mais externa dos 
edifícios, é a camada mais exposta a 
ações agressivas como as ações climáti-
cas, as ações da poluição ou as ações 
mecânicas e por consequência é, normal-
mente, o elemento construtivo que pri-
meiro necessita de ações de reabilita-
ção/renovação. 
 
Quando se referem revestimentos exterio-
res fala-se da camada mais externa da 

ISABEL TORRES  
ITECONS - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA A CONSTRUÇÃO, ENERGIA, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
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agregado. 
Foram muito extensas as campanhas de caracte-
rização levadas a cabo, que decorreram durante 
vários anos, ao fim das quais foi possível encon-
trar diversas formulações de argamassas de cal 
aérea e de cal hidráulica natural com requisitos 
para obterem a marcação CE. 
 
Outros estudos foram levados a cabo, com incor-
poração de outro tipo de resíduos de cerâmica, 
como os resíduos de cerâmica branca, nomeada-
mente de faiança e porcelana em argamassas de 
cal hidráulica natural, tendo os resultados obtidos 
sido também interessantes no sentido de viabili-
zar a produção deste tipo de argamassas. 
 
2.2 - ARGAMASSAS COM RESÍDUOS DE CASCA/PALHA 
DE ARROZ 
 
Numa tentativa de não só reutilizar os resíduos 
mas também melhorar as propriedades das arga-
massas, procedeu-se à caracterização de arga-
massas com incorporação de casca e palha de 
arroz, um resíduo abundante na zona centro do 
país e na bacia do Sado, com características muito 
particulares no que respeita ao comportamento 
térmico e acústico. Nestes casos, uma vez que 
não se pretendeu estudar, exclusivamente, arga-
massas destinadas à reabilitação de edifícios anti-
gos, foram analisadas composições com cimento 
como ligante. Os resultados obtidos foram bastan-
te interessantes. Após diversas campanhas em 
que se foram “afinando” as composições e os tra-
ços foi possível a obtenção de formulações passí-
veis de serem classificadas como “argamassas 
térmicas”, de acordo com a NP EN 998-1:2013. 

ção de materiais de construção e aposição 
da marcação CE. Esta avaliação é feita  
com determinação e declaração das suas 
características essenciais. As argamassas 
de revestimento são um produto de cons-
trução abrangido por uma norma harmoni-
zada, o que faz com que seja obrigatório o 
processo da respetiva marcação CE. Se 
uma argamassa sustentável e inovadora 
que se pretende desenvolver não se 
encontrar abrangida pela norma harmoni-
zada, é possível apor a marcação CE atra-
vés da via voluntária, com o apoio de um 
Organismo de Avaliação Técnica, como é o 
caso do Itecons. 
 
Os referidos estudos desenvolvidos no 
Itecons tiveram sempre como objetivo a 
incorporação de resíduos, para promover 
a redução da sua deposição em aterro e 
no sentido de garantir/melhorar as carac-
terísticas das argamassas de forma que 
as mesmas possam ver viabilizada a apo-
sição da respetiva marcação CE e, por 
consequência possam ser aplicadas como 
revestimentos de reabilitação nas constru-
ções. 
 
2.1 - ARGAMASSAS COM RESÍDUOS DE CERÂMICA 
 
Na antiguidade, e na ausência de pozola-
nas naturais, os resíduos de cerâmica 
foram introduzidos em argamassas de cal 
aérea, conferindo-lhes alguma hidraulicida-
de e maior durabilidade. Existem muitos 
vestígios de argamassas antigas em que 
se comprova este facto. A introdução deste 
tipo de resíduos nas argamassas pode 
fazer-se por substituição parcial do agrega-
do ou do ligante, conduzindo à diminuição 
de consumo (e extração) de areia e rocha e 
à diminuição de consumo (e de energia no 
fabrico) de ligante. 
 
Os primeiros estudos desenvolvidos con-
sistiram na caracterização de argamassas 
de cal com introdução de resíduos de cerâ-
mica de barro vermelho. Foram analisadas 
argamassas de cal aérea destinadas 
essencialmente à reabilitação de edifícios 
antigos e argamassas de cal hidráulica 
natural. Procedeu-se à recolha de resíduos 
de diversas indústrias de cerâmica da zona 
Centro, nomeadamente resíduos de tijolo, 
de telha e de vasos decorativos. Todos 
estes resíduos foram moídos em granulo-
metria semelhante à da areia, caracteriza-
dos, e introduzidos em argamassas com 
várias composições e com diversos traços. 
Introduziu-se o pó de cerâmica em substi-
tuição parcial do ligante, os grânulos de 
cerâmica de granulometria mais grossa em 
substituição parcial do agregado e ainda se 
introduziram os resíduos na sua granulo-
metria integral em substituição parcial do 

que representa o seu depósito em aterro. 
A indústria da construção continua ainda a 
ser uma das principais responsáveis pela 
produção de resíduos, sendo a deposição 
em aterro a prática mais corrente para a 
sua eliminação. Embora seja já abundante 
a legislação e requisitos técnicos existente, 
que visam evitar ou reduzir ao máximo, os 
impactos negativos desta deposição nas 
águas de superfície, nas águas subterrâ-
neas, no solo, na atmosfera e na saúde 
humana, a deposição em aterro continua a 
ser a prática menos sustentável em termos 
ambientais, devendo, por isso, ser evitada. 
Uma das formas de evitar essa deposição 
e aumentar a sustentabilidade das ativida-
des desenvolvidas pelo sector poderá pas-
sar pela incorporação de resíduos nos 
materiais utilizados. 
 
Com esta incorporação de resíduos pode 
conseguir-se, não só, a redução da deposi-
ção em aterro, como também a redução da 
incorporação de outras matérias-primas, 
com a consequente redução de consumos 
de energia e água e a redução de emis-
sões poluentes. 
 
2 - ARGAMASSAS COM INTRODUÇÃO DE RESÍ-
DUOS 
 
Tendo em mente este reaproveitamento de 
resíduos por incorporação dos mesmos em 
materiais de construção, o Itecons (Instituto 
de Investigação e Desenvolvimento Tec no -
ló gico para a Construção, Energia, Am -
biente e Sustentabilidade) tem desenvolvi-
do, nos últimos anos, abundante trabalho 
de investigação visando a análise do com-
portamento de argamassas de revestimen-
to para reabilitação, com introdução de 
resíduos de diversas origens. 
 
Esta introdução de resíduos na composi-
ção de argamassas acarreta duas grandes 
vantagens: por um lado consegue-se uma 
redução da sua deposição em aterro e por 
outro lado obtêm-se uma redução da emis-
são de poluentes resultante da diminuição 
da produção de ligantes e/ou extração de 
rochas e areias. 
 
Se, paralelamente a estas duas vanta-
gens ainda se conseguirem melhorar as 
propriedades das referidas argamassas, a 
mais-valia obtida com este reaproveita-
mento será ainda maior. 
 
A regulamentação em vigor (Regulamento 
(UE) N.º 305/2011 do Parlamento e do 
Conselho de 9 de março de 2011) estabe-
lece condições harmonizadas para a 
comercialização de produtos de constru-
ção. O Regulamento estabelece especifi-
cações técnicas harmonizadas para avalia-

Figura 1 - Resíduos de cerâmica

Figura 2 - Casca de arroz
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pela indústria alimentar e avícola, e tam-
bém pelo sector da restauração e ativida-
des domésticas. Dados recentes da 
Comissão Europeia referem uma produ-
ção de cerca 119 mil milhões de ovos, em 
2017. Da produção total de ovos na 
Europa, 28 % a 30 % destina-se ao sector 
de processamento, ou seja, indústria de 
ovoprodutos, que apresenta uma grande 
concentração de resíduos de casca de 
ovo de fácil recolha. A produção portugue-
sa de ovos rondou uma média de 128 mil 
toneladas, por ano, entre 2010 e 2013.  

O potencial de resíduos de casca de ovo 
de Portugal aproxima-se das 14 mil tone-
ladas por ano. 
 
No sentido de promover a reutilização 
deste tipo de resíduo procedeu-se ao 
estudo de argamassas de cal hidráulica 
com incorporação de casca de ovo devi-
damente moída. Verificou-se que a intro-
dução da casca de ovo permitiu melhorar 
o comportamento higrotérmico, apesar 
das perdas registadas em termos de 
resistência à tração por flexão.  

2.3 - ARGAMASSAS COM RESÍDUOS DE CASCA DE 
OVO 
 
Os resíduos sólidos resultantes da indús-
tria alimentar constituem um grande pro-
blema ambiental do século XXI. O aumen-
to da população conduz à produção cada 
vez mais elevada de bens alimentares, 
uma atividade que gera um volume consi-
derável de resíduos que têm como fim do 
seu ciclo de vida a deposição em aterro. 
Os resíduos de casca de ovo são um sub-
produto gerado em grande quantidade 
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Figura 3 - Casca de ovo Figura 4 - Lamas de ETAR

Após a execução de ensaios de caracteri-
zação física, higrotérmica e mecânica con-
cluiu-se que as argamassas de cimento 
com incorporação de lamas apresentam 
um comportamento adequado para even-
tualmente serem utilizadas com argamas-
sas de reboco. 

2.4 - ARGAMASSAS COM RESÍDUOS DE LAMAS 
DE ETAR 
 
O resíduo mais recentemente analisado 
foram as lamas de ETAR. O aumento da 
produção de lamas está a criar um pro-
blema ambiental cada vez maior. O des-
tino final das lamas produzidas nas 
várias etapas do tratamento das águas 
residuais é uma preocupação que tem 
vindo a aumentar para as entidades ges-
toras, em grande parte devido à restrição 
cada vez maior de descargas e à viabili-
dade de estabilização e de saneamento. 
Daí que é cada vez maior o interesse do 
aproveitamento deste tipo de resíduos.  
 
Desta forma, o seu aproveitamento para 
incorporação em argamassas pode ser 
uma alternativa viável à sua deposição. 
 
Foram produzidas argamassas de 
cimento com introdução de lamas em 
substituição parcial da massa de cimen-
to. Foram ainda produzidas argamassas 
com substituição parcial de cimento por 
lamas, mas lamas que foram calcinadas 
a 1000 ºC durante 2 horas. 

Verificou-se uma aparente melhoria da 
resistência adesiva e todos os parâmetros 
correspondentes ao desempenho higro-
térmico sofreram melhorias significativas, 
proporcionais ao aumento da quantidade 
de casca de ovo introduzida nas composi-
ções. 
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tendidos revelaram ser o Painel Plus 

(TP138) para a fachada e envolvente exte-

rior, o Ultracoustic Plus para paredes interio-

res e o Ultracoustic TP com Ultracoustic 

Absorção para o pavimento. 

 

A vertente acústica era um dos grandes desa-

fios deste projeto, tendo em conta a localiza-

ção numa das mais movimentadas avenidas 

de Lisboa e a existência de um espaço de 

comércio com muito ruído no rés-do-chão. 

Com as soluções aplicadas foi possível atin-

gir níveis sempre próximos dos 45 dB, para 

qualquer uma das soluções. 

em Lisboa, com 1 fração de comércio no 

rés-do-chão (uma pastelaria), e outras 4 

frações de habitação. Neste primeiro caso 

foram criados dois cenários. No cenário I, o 

sistema construtivo visava cumprir os requi-

sitos mínimos de isolamento acústico, tér-

mico e resistência ao fogo, enquanto no 

cenário II se pretendia a maximização des-

tes elementos. Para ambos os cenários 

foram utilizados os mesmos materiais 

Knauf Insulation, sendo que no segundo 

caso com espessuras de isolamento supe-

riores. Os melhores produtos para respon-

der multidisciplinarmente aos objetivos pre-

Níveis de eficiência energética de A e A+, 

melhorias térmicas superiores a 50%, 

níveis de ruído próximos dos 40 dB e resis-

tência ao fogo padrão superior a 60 minu-

tos. Estas são algumas das conclusões do 

novo estudo da Knauf Insulation, com solu-

ções para casos reais de reabilitação e 

construção nova em Portugal. 

 

REABILITAÇÃO DE UM PRÉDIO LISBOETA 

 

O catálogo começa por apresentar o caso 

de reabilitação de um edifício misto de 5 

pisos localizado na Avenida Almirante Reis, 

Estudo da Knauf Insulation, com soluções para casos reais de reabilitação  
e construção nova em Portugal



45



46

distintas - Lisboa, Faro e Bragança -, sendo 

Bragança o caso com maiores amplitudes 

térmicas e por isso o maior desafio. 

 

Em termos energéticos, a solução constru-

tiva A revelou-se classe B em Bragança e 

classe A em Faro e em Lisboa. A solução 

construtiva B atinge classe A em todos os 

locais, enquanto que com a solução C con-

seguimos classe A+ em todas as zonas, 

inclusive em Bragança.  

 

Na questão térmica, existe uma melhoria 

do coeficiente de transmissão térmica 

muito significativa em todos os casos, 

tendo em conta os dados regulamentares 

de cada zona climática, chegando em algu-

mas das áreas aos 60%.  

 

Em termos acústicos, e com as soluções 

aplicadas, foi possível atingir níveis sempre 

próximos dos 45 dB, para qualquer uma 

das soluções. 

 

Para este modelo foram escolhidos os pro-

dutos que mais se ajustavam às diferentes 

soluções. Para as paredes exteriores e 

pontes térmicas foi utilizado ETICS com 

painel FKD-S, exceção feita para a solução 

C onde se optou por uma fachada ventilada 

com Painel Ultravent 032. Na cobertura 

optou-se em todas as soluções pelo Painel 

Cobertura e barreira de vapor Homeseal, 

nas paredes Interiores pelo Painel Plus (TP 

138) e no pavimento pelo Ultracoustic TP. 

 

O estudo tem um objetivo muito prático e 

pretende ser uma ferramenta pluridiscipli-

nar para todos os projetistas. Esteve a 

cargo da Arquiteta Marlene Roque, espe-

cialista em Acústica de Edifícios e 

Segurança Contra Incêndios, projetista e 

perita qualificada pela ADENE em eficiên-

cia. 

 

O estudo está disponível para download a 

partir do site www.knaufinsulation.pt.

acústico, asseguram e ultrapassam a resis-

tência de 60 minutos ao fogo padrão, inclu-

sive dos elementos de suporte existentes, 

conforme exigido regulamentarmente. 

 

MORADIA UNIFAMILIAR EM TRÊS ZONAS CLIMÁTICAS 

 

No caso da construção nova foi tido como 

exemplo uma moradia unifamiliar de 1 piso, 

constituída por uma sala/cozinha, uma ins-

talação sanitária, três quartos, uma lavan-

daria e uma garagem. Foram propostas 3 

soluções construtivas (A, B e C), aplicadas 

em 3 zonas climáticas com características 

No desempenho energético, a solução cons-

trutiva A permite atingir a classe B, com emis-

sões de 0,62 CO2 (t/ano), enquanto a solução 

construtiva B permite uma classe de desem-

penho energética de A, com emissões de 

0,41 CO2 (t/ano). Na componente térmica foi 

melhorado o coeficiente de transmissão tér-

mica para mais de metade em todos os 

casos apenas com a solução A, com resulta-

dos ainda mais notórios com a solução B. 

 

Os materiais selecionados da Knauf 

Insulation, além de garantirem os resultados 

mencionados nos desempenhos térmico e 
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Uma nova marca, uma nova abordagem - Mais de 35 anos de experiência 
LENA® ARGATECNIC

A DBF não irá distanciar-se das argamassas 
standard, mas sim promover e impulsionar a 
utilização de argamassas técnicas que permi-
tam alcançar os mais altos padrões de quali-
dade e durabilidade das construções. 
 
Essa é a visão da LENA® ARGATECNIC, 
pensando sempre na melhoria contínua da 
edificação e nas condições de conforto das 
pessoas que nela habitam. 
 
GAMA DE PRODUTOS AMPLIADA 
 
Atualmente a oferta LENA® ARGATECNIC é 
composta por 6 principais gamas de produtos: 

traduz-se na apresentação de uma gama de 
produtos ampla, que começa nas argamas-
sas standard, passa pelos cimentos cola 
que nasceram com a DBF em 1982, e leva-
nos até aos produtos técnicos adequados às 
mais variadas solicitações do mercado 
atual, como as argamassas de reabilitação 
ou de reparação de betão. 
 
Com uma forte aposta no desenvolvimento 
e na inovação, este novo conceito tem por 
base o compromisso de desenvolvimento 
contínuo de soluções de cariz sustentável, 
minimizando a utilização de recursos natu-
rais. 

A Diamantino Brás Franco, Lda (DBF, Lda) 
tem vindo a adaptar a sua gama de produtos 
às solicitações atuais da construção, indo 
sempre de encontro às necessidades dos 
seus clientes. Assim, e para responder a um 
mercado cada vez mais exigente a nível téc-
nico, a DBF acaba de lançar a sua nova 
marca: LENA® ARGATECNIC (que se sucede 
a LENA® Argamassas). 
 
Mais do que uma nova marca, nasce um 
novo conceito e uma nova abordagem. 
 
A LENA® ARGATECNIC nasce fruto da expe-
riência de mais de 35 anos da DBF, Lda, e 
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das paredes de alvenaria, conferindo pro-
teção à estrutura. 
 
• 04 Argamassas de Alvenaria, Betonilha, 
Autonivelantes e Nivelantes | Gama de 
argamassas de assentamento de alvena-
ria, de enchimento e regularização de 
pavimentos. 
 
• 05 Soluções Técnicas e Reabilitação | 

Gama de argamassas destinadas à repara-
ção de suportes antigos, sejam eles reboca-
dos, em betão, ou estruturas à base de cal, 
incluindo soluções para isolamento térmico. 
 
• 06 Argamassas de Impermeabilização | 
Gama de argamassas de impermeabiliza-
ção de base cimentícia indicadas para todo 
tipo de aplicações. 

DESTAQUE: SOLUÇÕES DIRECIONADAS PARA OBRAS 
DE REABILITAÇÃO/RENOVAÇÃO 
 
Reabilitar é tratar, cuidar, valorizar, criar novas 
imagens e soluções, desenvolver e revigorar 
espaços antigos. É com toda esta harmonia que 
surgem as soluções LENA® ARGATECNIC, pro-
dutos que se completam, que interagem entre si 
em perfeita união, deixando o edificado existente 
falar por si, mantendo a sua identidade. 

• 01 Adesivos | Gama de produtos voca-
cionada para garantir a colagem de todo o 
tipo de cerâmica/pedra.  
 
• 02 Juntas | Gama de argamassas colori-
das para preenchimento das juntas entre 
cerâmica/pedra. 
 
• 03 Argamassas de Reboco | Gama de 
argamassas destinadas ao revestimento 
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Pedro & Mantovani

são pavimentos e revestimentos, cerâmicos 
e flutuantes, sanitários, torneiras, trabalhan-
do com as principais marcas nacionais e 
algumas internacionais, oferecendo uma 
vasta gama de produtos. Numa gama mais 
especializada de projeto, são comercializa-
dos cozinhas, roupeiros, portas interiores e 
janelas. Todo o atendimento tem um caráter 
pessoal, uma vez que tenta ir de encontro às 
necessidades específicas de cada cliente, 
não esquecendo também a vertente mais 
estética de cada projeto, seja de banho ou 
cozinha. A empresa também comercializa 

A empresa transformou-se em sociedade 
anónima, sendo todos os acionistas filhos e 
netos deste sócio fundador. A atividade da 
empresa foi-se desenvolvendo e alargando 
sempre na área dos materiais de constru-
ção, tendo encerrado a fábrica de mosaico 
em 1988 e especializando-se no comércio a 
grosso e a retalho. Atualmente, a quarta 
geração já trabalha na empresa, dando con-
tinuidade à gestão familiar, acreditando ser 
um dos pilares para o seu sucesso. 
 
Os principais produtos comercializados 

A Pedro & Mantovani, SA, com sede em 
Frielas, Loures, foi fundada em 1953 por 
Manuel João Pedro e João Mantovani, 
tendo como atividade o fabrico de canta-
rias pré-fabricadas de cimento e grão de 
pedra destinadas ao Bairro de Alvalade. 
 
Com o falecimento de João Mantovani, a 
família decidiu vender a sua quota ao sócio 
Manuel João Pedro, mantendo-se, no 
entanto, a denominação social da firma. 
Em 2006 é alterada a imagem, criado o 
novo logotipo e a marca “Mantovani”. 
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em lojas mais eficientes energeticamente e 
adotando soluções ecofriendly. 
 
A partir de 2008 tem sido atribuído anual-
mente o estatuto “PME Líder” à Pedro & 
Mantovani, SA. 
 
A empresa encontra-se certificada desde 
2001, e em 2015 procedeu à transição para 
o Referencial normativo NP EN ISO 
9001:2015. 

É seguida uma política de valorização pro-
fissional com carácter contínuo com o obje-
tivo de melhorar o desempenho de todos 
os colaboradores. 
 
Em 2018, demos início à remodelação do 
espaço de exposição, com cerca de 2.000 
m², apostando numa imagem diferente e 
disruptiva, moderna e totalmente voltada 
para tornar a experiência de quem nos visi-
ta a melhor possível. Nesta fase, também 
foi tido em conta o Ambiente, apostando 

produtos mais técnicos, como climatiza-
ção, sistemas solares e isolamento térmi-
co, entre outros. Na Mantovani é possível 
encontrar todos os materiais para fase de 
acabamentos de uma obra. 
 
Toda a filosofia da empresa é dirigida ao 
cliente, pela prestação de um bom serviço, 
apostando em produtos de qualidade de 
variadas gamas e preços, e num bom aten-
dimento, profissional, altamente especiali-
zado e atencioso, no pré e pós-venda. 
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Universidade de Aveiro desenvolve espumas 3D com base na cortiça

Outra das vantagens da utilização da corti-
ça, mais propiamente das sobras da produ-
ção de rolhas, é que, com o uso deste 
material, se aumentou a sustentabilidade e 
a flexibilidade das espumas o que pode 
aumentar a gama de aplicações do mate-
rial. E com o recurso à impressão 3D a UA 
abre as portas à produção de espumas 
com estrutura celular na exata medida das 
necessidades. 
 

utilização na produção de espumas 3D de 
poliuretano (polímero utilizado na produção 
de vários materiais plásticos) tem a vanta-
gem de ajudar no isolamento, obtendo-se 
valores de isolamento térmico idênticos às 
espumas convencionais”, congratula-se 
Nuno Gama, o investigador responsável por 
este projeto nascido no Departamento de 
Química e no CICECO - Instituto de 
Materiais de Aveiro, uma das unidades de 
investigação da UA. 

É um ótimo isolante térmico, é flexível e fácil 
de produzir. Para além disso, é mais uma 
forma de aproveitar a cortiça nacional e de 
promover a economia circular. Uma equipa 
de investigação da Uni ver sidade de Aveiro 
conseguiu produzir espumas para isola-
mento térmico com ajuda da cortiça desper-
diçada na produção de rolhas. A equipa con-
seguiu ainda o feito de produzir as revolucio-
nárias espumas através da impressão 3D. 
“Sendo a cortiça um material isolante, a sua 
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Para além de Nuno Gama, também os 
investigadores do CICECO Artur Ferreira 
e Ana Barros-Timmons participam neste 
projeto de uma equipa que tem uma 
larga experiência na produção de espu-
mas de poliuretano, para serem utiliza-
das como isolantes térmicos, sempre a 
partir de recursos renováveis.  
 
“Neste trabalho foi dado enfoco no isola-
mento térmico, mas o aumento da flexibi-

lidade que a cortiça proporcionou, pode aumentar 
a gama de aplicações do material, como por exem-
plo na absorção de vibrações ou energia sonora”, 
esclarece Nuno Gama.  
 
O custo associado hoje à produção de espumas 
3D torna inviável produzir painéis para o isolamen-
to de habitações, mas com a diminuição dos cus-
tos associados à técnica, “poderá no futuro tornar 
viável a utilização destes materiais no isolamento 
de produtos com elevado valor acrescentado”. 
 

A impressão 3D apresenta diversas desvanta-
gens relativamente às técnicas convencionais, 
como é o caso dos custos e tempos necessários 
para a produção das espumas. No entanto, 
aponta o investigador, apresenta também múlti-
plas vantagens. “Com recurso a esta técnica, 
não é necessário a produção de protótipos 
sendo também possível construir peças com 
geometrias impossíveis de se obter com recurso 
a outras técnicas. É ainda possível produzir 
peças personalizadas”, diz o investigador. 
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apresentado um novo logótipo, vão ser 
lançados novos produtos e apresentámos 
uma campanha digital alicerçada num 
vídeo, do qual nos orgulhamos muito, que 
reforça a ideia de que a cozinha é Uma 
Receita para a Vida. 
 
QUAL É O OBJETIVO DO VÍDEO UMA RECEITA 
PARA A VIDA QUE ESTÁ A SER APRESENTADO 
NO MEIO DIGITAL?  
 

DE ORIGEM ALEMÃ, A TEKA FABRICA TODOS OS 
SEUS PRODUTOS TENDO EM CONTA A QUALIDA-
DE, A TECNOLOGIA E A INOVAÇÃO. OS PRODU-
TOS TEKA SÃO RECONHECIDOS MUNDIALMENTE 
PELA SUA FIABILIDADE, EFICIÊNCIA E PRECISÃO 
E ATÉ HOJE, COM QUASE 100 ANOS DE HISTÓ-
RIA, A MARCA CONTINUA A TRABALHAR DE 
FORMA EXAUSTIVA PARA DOTAR OS SEUS PRO-
DUTOS COM AS MELHORES FUNCIONALIDADES, 
PROCURANDO A EXCELÊNCIA. 
 

A TEKA APRESENTOU RECENTEMENTE UM 
NOVO POSICIONAMENTO. EM QUE CONSISTE? 
 
A Teka apresenta-se e posiciona-se mais 
perto do consumidor, respondendo às 
suas necessidades mais reais e promo-
vendo o espaço cozinha como o local 
onde se criam momentos verdadeiramen-
te inesquecíveis. No âmbito da implemen-
tação deste novo posicionamento, foi 
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O vídeo promocional conta a história de 
um pai que vive num lar com o diagnósti-
co de Alzheimer. O filho visita-o de forma 
recorrente, procurando despertar-lhe 
memórias felizes, leva-lhe álbuns de foto-
grafias e outros objetivos pessoais mas 
nada parece surtir efeito. Até que o filho 
descobre um livro de receitas e decide 
cozinhar para o pai, de acordo com as ins-
truções deixadas pela mãe. Eis que o 
sabor lhe desperta a memória e é um final 
feliz e emotivo, que não deixa ninguém 
indiferente. Com este vídeo quisemos 
reforçar o quão importante é o espaço 
cozinha, porque é aqui que se cozinham 
as melhores histórias em família e onde 
se partilham momentos inesquecíveis. 
Todos temos uma receita preferida e 
todos sabemos a receita que só a avó 
sabe fazer e todos nos recordamos dos 
cheiros da cozinha em noite de Natal, por 
exemplo.  
 
NO EVENTO DE LANÇAMENTO DESTA CAMPA-
NHA, ESTEVE TAMBÉM PRESENTE A ASSO -
CIAÇÃO ALZHEIMER PORTUGAL. PORQUÊ? 
 
Conhecemos a Associação através do 
nosso Chef embaixador Chakall e achá-
mos, de imediato, que esta ligação fazia 
sentido. Quando falamos de memória, 
acabamos por relacionar com a falta dela 
também. Com este vídeo conseguimos 
alicerçar a mensagem que a Alzheimer 
Portugal trabalha diariamente para disse-
minar: o carinho e as emoções são sem-
pre o melhor caminho e a melhor solução. 
Demos por isso as mãos no lançamento e 
na divulgação do vídeo de campanha 
Uma Receita para a Vida.  
 
PARA ALÉM DAS NOVIDADES DE POSICIONA-
MENTO, HÁ NOVIDADES DE PRODUTO A CAMI-
NHO? 
 
Há um novo catálogo que estamos a apre-
sentar, com forte destaque para as placas 
de indução e cristalgás, e para os lava-
louças. Mas há muitas mais novidades, 
dos fornos aos frigoríficos. 
 
QUAIS OS PRODUTOS EM DESTAQUE? 
 
No frio destacamos o lançamento de uma 
fortíssima gama de combinados e frigorífi-
cos americanos que impressionam pelo 
seu design e funcionalidade, com acaba-
mentos em inox e vidro. 
 
Nas placas apresentamos novas funcio-
nalidades em indução com as zonas full 
flex e a função slide cooking, e em cristal 
gás com o controlo por exactflame. 

zando o lava-louças de acordo com as 
necessidades de cada tarefa. A liberdade 
está na escolha de cada utilizador e isso 
representa uma revolução na zona de 
trabalho e de lavagem na cozinha dos 
portugueses. Este lava-louça será comer-
cializado num folheto exclusivo, sob a 
insígnia INTRA, marca escandinava do 
grupo Teka. 
 

Já nos lava-louças destacamos a oferta 
de garantia vitalícia nos modelos em inox, 
e o novo design pureline com raio 15 para 
facilitar a limpeza, novas válvulas, e tec-
nologia silent smart. 
 
O novo lava-louça Eligo é também uma 
novidade e um produto do qual nos orgu-
lhamos muito, porque permite usar a cozi-
nha de uma forma inovadora, personali-
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Este ano criámos combinações perfeitas 
que juntam os eletrodomésticos Teka a 
outras marcas que também garantem 
momentos inesquecíveis à vida dos portu-
gueses, seja por darem mais sabor, seja 
por garantirem uma casa mais limpa ou 
com mais conforto. Assim durante todo o 
ano tivemos e vamos ter campanhas ativas, 
em que os compradores de eletrodomésti-
cos Teka ganham, sem sorteio, um produto 
de uma destas marcas.  
 
Até ao final de dezembro, por exemplo, 
quem comprar uma máquina de lavar-louça 
Teka recebe um kit de limpeza Ajax Boost 
composto por dois sprays de limpeza e três 
detergentes líquidos multi-superfícies. De 1 
de novembro a 21 de março vamos ofere-
cer um edredão na compra de uma máqui-
na de lavar roupa spa. É uma forma de pre-
miar os nossos consumidores, de forma 
contínua, sem sorteios ou concursos. Basta 
o consumidor enviar o comprovativo de 
compra para a Teka e nós enviamos a ofer-
ta para a morada indicada.  

PARA ALÉM DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA, 
A TEKA TEM TAMBÉM APOSTADO CADA VEZ 
MAIS NA LINHA DE BANHO, NÃO É VERDADE? 
 
Para além das misturadoras de banho e 
dos sistemas de duche, a gama de 
banho da Teka está cada vez mais com-
pleta de forma a oferecer uma oferta 
mais alargada. Desde a gama Soller com 
linhas mais retas e modernas, à gama 
Formentera que de forma estilizada dá 
corpo aos elementos da Natureza, intro-
duzindo cascatas e quedas de água nas 
tarefas do dia-a-dia, à gama Itaca com 
formas mais curvilíneas e românticas. O 
design é a palavra de ordem destas cole-
ções, que estão aptas aos desejos do 
consumidor contemporâneo e respeitam, 
em simultâneo, com eficácia as necessi-
dades de poupança e de sustentabilida-
de. 
 
Este ano arrancámos com a comerciali-
zação de bases de duche extra-planas e 
outros acessórios para a casa de banho. 
 

As bases são fabricadas em Espanha, uti-
lizando um material de última geração 
constituído por polímeros e minerais de 
elevada qualidade. O revestimento de 
Gel-Coat PREMIUM fornece uma exce-
cional superfície anti derrapante, mesmo 
nas bases mais lisas, tornando as nossas 
bases de duche numas das mais seguras 
do mercado. As bases de duche são resis-
tentes, duráveis e fáceis de limpar e ofe-
recem mais do que uma opção em termos 
de estética e acabamentos. 
 
2019 É UM ANO MARCADO PELAS COM -
BINAÇÕES PERFEITAS. EM 2020 VÃO CONTI-
NUAR? 
 
Durante os últimos anos associámo-nos a 
diversas marcas: Fujifilm, Silampos, Vileda, 
Vista Alegre e em 2019 concretamente à 
ICEL, Président, Ajax, entre outras. Tem 
feito parte da nossa estratégia a associação 
a insígnias com as quais nos identificamos, 
e com uma imagem e posicionamento que 
reforçam a nossa marca. 

Entrevista
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No domínio dos stocks, apesar das vendas terem superado as expe-
tativas, registou-se, em sentido contrário às previsões, uma percenta-
gem maior de empresas que referiram o seu aumento (29,1%), do que 
as que afirmaram a redução (7%). De alguma forma, o aumento dos 
stocks para um maior número de empresas terá sido justificado pelo 
número ainda mais expressivo dos que aumentaram as respetivas 
vendas.

Economia
Inquérito de Conjuntura   
2º Trimestre de 2019
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- 43% das empresas aumentaram as vendas face ao trimestre anterior e 11,6% diminuíram 
- A percentagem das empresas que considerou “bom” o respetivo “nível de atividade” atingiu os 50% 
- 64,3% das empresas aumentou as vendas face ao trimestre homólogo 
- Os preços de venda apresentaram-se maioritariamente estáveis 
- As previsões para o 3º trimestre de 2019 apontam para uma aceleração do crescimento dos negócios 

O segundo trimestre do ano mostrou-se bastante mais favorável 
que o anterior, sobretudo para as empresas do subsector armaze-
nista, tendo a evolução dos negócios superado, inclusive, as 
expetativas. O saldo das respostas extremas (SRE) relativo à 
variação das vendas no 2º trimestre de 2019 face ao 1º trimestre 
do ano anterior regressou a terreno positivo, cifrando-se em 
+31,4%. 

A percentagem das empresas que afirmou o respetivo aumento 
face ao período anterior aumentou de 23,4% para 43%, enquanto a 
percentagem das que referiram a sua diminuição baixou para 
11,6% (contra 31% no 1º trimestre). 
 
A evolução das vendas refletiu-se, também, na apreciação relativa 
ao “nível de atividade”, verificando-se uma melhoria substancial 

deste indicador. A percentagem total dos inquiridos que classificaram 
a atividade como Boa  subiu de 37,8% para 50%. Não obstante, o seg-
mento retalhista apresentou um resultado algo paradoxal, registando 
um SRE negativo de 7,1%, devido a uma descida acentuada da per-
centagem de respostas no item Boa (15,4%) e à concentração das 
respostas no item Satisfatória (61,5%).  

VENDAS

VENDAS E STOCKS - 2º TRIMESTRE 2019 
(SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 
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Relativamente aos preços de venda, a evolução do conjunto do sector 
foi no sentido da estabilização, após a normal atualização de preços do 
início do ano (SRE +3,4%, que compara com +35,9% no 1º trimestre 
de 2019). Não obstante a grande maioria das empresas ter afirmado a 
manutenção dos preços de venda, ao nível subsectorial registaram-se 
variações com sinais distintos, tendo o subsector retalhista apresenta-
do um SRE de -1,5%, enquanto o subsector armazenista registou um 
SRE de +20,5%.  
 
As respostas no sentido do aumento dos preços de venda incidiram 
sobretudo nos seguintes grupos de produtos: “Aparelhos e equipa-
mentos elétricos e eletrónicos diversos”, “Telhas, tijolos e outros produ-
tos de barro vermelho e grés” e “Ferragens, ferramentas e metais”. 
 
As respostas no sentido de descida, embora minoritárias, cingiram-se 
aos “Produtos de fibrocimento (chapas, depósitos, etc.)”, “Re ves ti men -
tos (papeis, telas, aglomerados, cortiça, etc.) ”, “Isolamentos térmicos 
e acústicos” e às “Móveis e equipamentos para cozinha (lava-loiças, 
exautores, etc.) ”. 

A evolução trimestral dos diversos indicadores do sector apresentou 
um comportamento globalmente favorável, particularmente na variação 
trimestral das vendas e, sobretudo, das vendas homólogas, mais do 
que compensando a performance menos positiva do período anterior, 
que se pode atribuir fundamentalmente aos fatores de sazonalidade.

VARIAÇÃO DOS VALORES DOS SALDOS DAS RESPOSTAS 
EXTREMAS FACE AO TRIMESTRE ANTERIOR

2º TRIMESTRE DE 2019 
 

Indicadores                         SRE - Saldo das respostas extremas (%) 

                                        Sector       Armazenistas      Retalhistas 

Vendas + 31,4 + 66,6 + 21,1 

Existências + 22,1 + 38,4 + 17,3 

Preços + 3,4 + 20,5  - 1,5 

Atividade + 35,7 + 73,3 - 7,4 

Vendas homólogas + 53,6 + 80,0 + 23,1 

2º TRIMESTRE DE 2019 
(VARIAÇÃO DOS VALORES DO SRE - SALDO DAS RESPOSTAS  

EXTREMAS - FACE AO TRIMESTRE ANTERIOR) 
 

                                             Variação do saldo das respostas  

Indicadores                           extremas em pontos percentuais  

                                        Sector       Armazenistas      Retalhistas 

Vendas                            + 37,7             + 55,5                + 36,5 

Existências                      + 16,7             + 16,2                + 18,8 

Preços                              - 32,5             - 12,8                 - 38,4 

Atividade                          + 8,7              + 48,3                - 36,0 

Vendas homólogas          + 32,0             + 55,0                 + 4,0 

(sinal “-” indica pioria ou diminuição; sinal “+” indica melhoria ou aumento)

Para além das variações trimestrais sucessivas das vendas, os dados 
relativos ao indicador vendas homólogas permitem-nos ter uma leitura 
mais consistente da evolução do sector no médio prazo, confirmando, 
neste caso, o sentido ascendente da evolução do mercado dos mate-
riais de construção, apesar do abrandamento de ritmo registado neste 
início de ano, sobretudo no subsector retalhista, porventura influencia-
do por fatores desfavoráveis de carácter predominantemente sazonais 
e, eventualmente, pela alteração da tipologia das obras em curso. 
  
Efetivamente, ambos os subsectores apresentaram subidas no saldo 
das respostas extremas. No segmento armazenista, registou-se um 
SRE de +80% (compara com 25 % no trimestre anterior). No segmento 
retalhista, o SRE não foi tão elevado (+23,1%), mas mesmo assim 
superior ao obtido no segundo trimestre de 2018 (+19,1%). 

VOLUME DE VENDAS COMPARADO 
COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR 

 (SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 

Não obstante, ao nível da apreciação da Atividade, os resultados do 
trimestre não foram tão bons quanto eventualmente se esperaria, o 
que se ficou a dever, em exclusivo, às respostas do subsector reta-
lhista. De facto, apenas 15,4% das empresas deste subsector clas-
sificaram a atividade como Boa (que compara com 80% registado 
entre as empresas armazenistas). A maioria das empresas retalhis-
tas, 61,5%, classificaram a respetiva atividade como Satisfatória, 
evidenciando algum desapontamento, sobretudo, com a evolução 
das vendas, dos preços de venda e das condições de crédito dos 
fornecedores. 
 
Na verdade, apesar de se manter uma relativa estabilidade nas con-
dições de crédito dos fornecedores, registou-se, neste trimestre, 
uma variação de intensidade superior à observada nos cinco perío-
dos anteriores, que foi determinada pelo aumento das respostas 
extremas (pioria e melhoria), com sentido divergente ao nível dos 
dois subsectores considerados. Assim, enquanto para as empresas 
armazenistas se verificou uma melhoria expressiva das condições 
dos seus fornecedores (SRE +13,3%), para as empresas retalhistas 
sucedeu precisamente o contrário (SRE -15,4%).  



No que diz respeito à concorrência intrassectorial, o fenómeno parece 
ter subido de intensidade, retomando a tendência observada na segun-
da metade do ano anterior, aparentemente interrompida no primeiro tri-
mestre deste ano. Este aumento da concorrência entre as empresas do 
sector é um fenómeno que normalmente se encontra associado ao apa-
recimento de obras de maior dimensão, em especial na área da cons-
trução nova. 
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Inquérito de Conjuntura  

O recurso ao crédito bancário pelas empresas do sector subiu ligeira-
mente face ao observado no trimestre anterior de 2018 (21,4% das 
respostas contra 13,5% no 1º trimestre). A percentagem das empresas 
que recorreram ao crédito subiu, quer entre as armazenistas (26,7%, 
contra 25% no 1º trimestre de 2018), quer, sobretudo, entre as retalhis-
tas que passaram de 4,8% no trimestre anterior, para 15,4%. 
 
Nenhuma das empresas, das que responderam ao inquérito, indica-
ram ter usado crédito para investimento. Todas as empresas conside-
raram Fácil o acesso ao crédito. 
 
PREVISÃO PARA O 3º TRIMESTRE DE 2019 
 
As previsões para o trimestre seguinte são claramente positivas, ape-
sar de se pode inferir um menor otimismo das respostas das empresas 
do subsector retalhista. 
 
Tratando-se de um período em que os fatores de sazonalidade são 
normalmente bastante favoráveis e face aos indicadores que nos che-
gam da atividade da construção, dos concursos públicos e do licenci-
amento de obras, estas expetativas parecem perfeitamente fundadas. 
O aumento da construção nova, sobretudo no sector residencial, sus-
tentados num crescimento sustentado do licenciamento deste tipo de 

PERSPETIVAS PARA O 3º TRIMESTRE DE 2019  
 

Indicadores                 SRE - Saldo das respostas extremas (%) 

                                        Sector       Armazenistas      Retalhistas 

 

Cart. Encomendas          + 33,1             + 53,8                + 27,0 

Vendas                            + 38,3             + 61,5                + 31,5 

Enc. Forneced.                + 34,8             + 48,6                + 30,8 

Existências                        - 1,8              + 25,6                 - 5,3 

(sinal “-” indica pioria ou diminuição; sinal “+” indica melhoria ou aumento)

EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE 
(SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 

CONCORRÊNCIA

Como referimos, a conjuntura permanece positiva com a maioria 
das empresas (85,7%) a considerar que o nível de atividade é Bom 
ou Satisfatório (93,3% no segmento armazenista e 76,9% no seg-
mento retalhista). Todavia, entre as empresas retalhistas inquiridas  
registou-se uma percentagem de 23,1% de respostas que conside-
raram a respetiva atividade Deficiente, o que causa alguma preo-
cupação e merece acompanhamento atento no futuro.

CONDIÇÕES DE CRÉDITO

PRAZOS DE RECEBIMENTO

Ao nível dos prazos de recebimento de clientes, o número dos que refe-
riram o seu aumentou baixou significativamente, registando-se, por 
outro lado, o aumento das respostas dos que informaram a sua diminui-
ção. É possível que o fenómeno de aumento de prazos de recebimento 
observado no período anterior tenha sido episódico e relacionado com 
a conjuntura menos favorável do primeiro trimestre do ano.
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obras que ocorre desde 2017, marca um novo ciclo que deverá conso-
lidar-se progressivamente no que resta deste ano. Isto não significa que a 
atividade de reabilitação urbana relacionada com as atividades turísticas e 
com a habitação de luxo esteja a diminuir, muito pelo contrário, ao mesmo 
tempo que sobe o investimento em grandes projetos de construção de 
hotéis em Lisboa, no Porto e no Algarve, assim como na área dos edifícios 
para residências para estudantes e para as atividades de comércio e escri-
tórios, muito centrados nas áreas urbanas de Lisboa e Porto.

VENDAS PREVISTAS E VENDAS REALIZADAS 
(SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 

Os dados mais recentes relativos à produção na construção dão 
conta de um crescimento significativo, quer na área dos edifí-
cios, quer na área da engenharia civil, o qual estará a ser de 
alguma forma mitigado pela falta de mão de obra e pela subida 
do respetivo custo. O problema da escassez e da qualificação 
da mão de obra no sector poderá vir a constituir-se no curto 
prazo como o maior obstáculo ao crescimento da atividade da 
construção. Em alguns casos, o custo da construção já é supe-
rior aquilo que o mercado pode, ou está disposto a pagar. 
 
Por estas razões e porque o fator turismo, que foi determinante 
para a retoma do sector (e do crescimento económico do país 
nos últimos anos), tende a estabilizar, ou mesmo a reduzir a sua 
dimensão, já no próximo ano, será de esperar que a procura 
global dirigida ao sector comece a estabilizar, podendo mesmo 
constatar-se alguma redução em segmentos específicos como 
o alojamento local e a área comercial. 
 
Esperemos que atuações governamentais desajustadas na 
área particular do arrendamento habitacional não venham a 
comprometer um segmento no qual urge aumentar a oferta, 
inviabilizando, inclusive, a continuação do movimento da reabi-
litação urbana que, depois da fase mais lucrativa dos destinos 
do turismo, do comércio e da habitação de luxo, poderia alastrar 
para o sector do arrendamento tradicional, desde que garanti-
das condições de rentabilidade, flexibilidade e segurança do 
investimento. 
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O preço de venda das casas em Portugal 
(Continental) voltou a subir no 2º trimestre de 2019, 
apresentando um aumento de 14,8% em termos 
homólogos e de 3,9% em termos trimestrais, confor-
me mostra o Índice de Preços Residenciais. A subida 
homóloga agora apresentada está em linha com o 
ritmo de valorização do mercado observado ao longo 
dos últimos dois anos (desde julho de 2017), quase 
sempre em torno dos 15%. De destacar que esse 
período marca a recuperação definitiva do mercado 
residencial, assinalando um percurso de forte cresci-
mento dos preços, em que a subida superaria, pela 
primeira vez em dez anos, os 10%. A variação homó-
loga mais elevada neste ciclo registou-se no final de 
2018 (outubro e novembro), com subidas superiores 
a 17%. Em termos trimestrais, a tendência é também 
de estabilização no ritmo da subida, com as variações 
a manterem-se entre os 3% e os 4% desde meados 
de 2017, igualmente o ciclo de maior valorização em 
cadeia desde 2007.  

Mais 166 novos projetos turísticos em licenciamento no 1º semestre 

Nos primeiros seis meses de 2019 entraram em processo de licencia-
mento um total de 166 empreendimentos turísticos em Portugal 
Continental, conforme os dados apurados pela Confidencial Imobiliário 
a partir dos pré-certificados energéticos emitidos pela ADENE.  

As regiões Norte e Alentejo são as mais dinâmicas, 
registando pipelines de, respetivamente, 36 (22%) e 
32 (19%) projetos turísticos, com as restantes regiões 
a concentrarem carteiras de entre 20 a 29 projetos, 
ou seja, com quotas que variam entre os 12% e 17%. 
A Área Metropolitana de Lisboa apresenta um pipeli-
ne de 29 projetos e a Área Metropolitana do Porto de 
25 projetos. Os projetos turísticos contabilizados no 
1º semestre distribuem-se por 95 concelhos, desta-
cando-se o Porto, com 18 projetos, e Lisboa, com 
outros 13. Os concelhos de Grândola e Santiago do 
Cacém, ambos na Costa Atlântica, são também des-
tinos evidentes deste investimento, concentrando 
pipelines de, respetivamente, 6 e 5 novos projetos 
turísticos no semestre. Vila Nova de Gaia é outro con-
celho com bastante dinâmica no imobiliário turístico, 
acolhendo 4 projetos, seguindo-se Matosinhos com 3 
projetos, carteira igualada por Cascais, Mafra e 
Loures, na AM Lisboa; e em Loulé, Castro Marim, 
Lagoa e Aljezur, todos no Algarve. 

Estatisticas 
Mercado Imobiliário



63



64

75% dos promotores imobiliários pretendem lançar novos projetos este ano 

De acordo com os primeiros resultados do Portuguese Investment 
Property Survey, apesar de se mostrarem mais cautelosos, os pro-

motores e investidores imobiliários permanecem bastan-
te ativos quer no lançamento de novos projetos residen-
ciais quer na procura de terrenos para desenvolvimento. 
O inquérito referente ao 3º trimestre de 2019 revela que 
75% dos promotores e investidores imobiliários inquiridos 
tem em perspetiva lançar novos projetos nos próximos 
três meses, expetativa que é transversal a todas as 
regiões cobertas pelo survey, mas que é especialmente 
evidente nas cidades de Lisboa e Porto.  
 
Além disso, 87% dos inquiridos declarou também estar 
ativamente à procura de terrenos para o desenvolvimen-
to de novos projetos, confirmando o reforço futuro da ati-
vidade de promoção. Não obstante este sentimento posi-
tivo, os operadores ativos no mercado mostram-se caute-
losos quanto ao comportamento das vendas e dos pre-
ços, antecipando um abrandamento nas transações e 
uma estabilização dos preços no 4º trimestre de 2019. No 
3º trimestre, os inquiridos apontaram já uma evolução 
contida nas vendas, embora se tenham mantido mais oti-
mistas relativamente ao comportamento dos preços. 

Em julho, a diária média mensal do alojamento local no Porto foi de 
71,8 euros, ficando pouco mais de 7 euros abaixo dos 79,1 euros 
que a diária atingiu em Lisboa no mesmo mês.  

Os dados resultam do novo SIR-Alojamento Local, que 
acompanha o desempenho deste mercado em Lisboa e 
no Porto em termos de preços praticados, taxas de ocu-
pação, níveis de oferta e volume de negócios, à escala 
de bairro e com uma monitorização diária. Este novo 
sistema está a ser desenvolvido pela Confidencial 
Imobiliário desde início do ano, com o apoio das autar-
quias de Lisboa e Porto. A diária média mensal tem por 
referência uma estada de duas noites para duas pes-
soas em apartamentos T0 a T1 e resulta da recolha de 
informação sobre os fogos colocados em regime de 
alojamento local, anunciados nas principais platafor-
mas online. Na gama alta do alojamento local (avaliada 
pelo percentil 95 dos valores), a aproximação entre 
Lisboa e Porto é ainda mais evidente. Em julho, apenas 
6 euros diferenciam os 119 euros praticados no Porto 
nesse segmento dos 125 euros observados em Lisboa. 

Diárias do Alojamento Local no Porto apenas 7 euros abaixo de Lisboa 

A Confidencial Imobiliário (Ci) é uma revista especializada na produção de estatísticas e bases de dados sobre imobiliário. Entre outros conteúdos, 
monitoriza o invesimento imobiliário, tratando os dados do licenciamento municipal de obras emitido mensalmente pelas principais autarquias me -
tropolitanas.

Mais informação sobre a CI disponível em www.confidencialimobiliario.com.
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RESUMO 
 
Atualmente no sector da construção existem milhares de metros 
quadrados de parede de envolvente externa com problemas de 
fissuração e instabilidade. Desta forma a analisar este fenóme-
no, desenvolveu-se um trabalho experimental cujo principal 
objetivo passou pelo estudo de duas técnicas distintas de gram-
peamento pós-construção - o sistema Dryfix e o sistema 
CemenTie, ambos da marca HELIFIX® -, tendo sido avaliada a 
resistência ao arranque de ambas as técnicas. Para tal, realiza-
ram-se ensaios em laboratório de dois conjuntos de provetes de 
tijolos pertencentes a dois enquadramentos normativos distintos 
separados pela entrada em vigor da norma europeia NP EN 
771-1 [1], a qual especifica as características físicas, mecânicas 
e as tolerâncias admissíveis deste produto. Os ensaios que se 
efetuaram para as duas técnicas foram realizados em provetes-
tijolo isolados e em provetes-parede construídos com dimensão 
de 1,20 x 1,20 m2 com o objetivo de representar a situação real 
de aplicação deste tipo de sistema de reabilitação. Neste artigo 
apresentar-se-ão resultados dos ensaios efetuados. 
 
1. INTRODUÇÃO 
O sistema de paredes duplas de alvenaria de tijolo é corrente-
mente o mais utilizado em Portugal para a construção da envol-
vente exterior do edificado novo. O grampeamento metálico pós-
construção é uma das soluções comummente utilizadas na rea-
bilitação deste tipo de paredes, com o objetivo de proceder à 
sua estabilização. Neste artigo serão abordados dois sistemas 
específicos, o sistema Dryfix, e o sistema CemenTie, ambos 
comercializados pela HELIFIX®. Antes de qualquer análise 
mecânica, importa notar que, em termos genéricos, o sistema 
Dryfix apresenta-se como uma solução mais económica, e com 
menor necessidade de mão-de-obra qualificada que o sistema 
CemenTie. Para além disso, permite realizar um maior número 
de ancoragens, num menor espaço de tempo. O sistema 
CemenTie obriga à utilização de grout o que, para além de se 
traduzir num custo mais elevado, torna o processo consideravel-
mente mais demorado por força da necessidade de garantir o 
seu tempo de cura. 
 
Para a elaboração da campanha experimental descrita nas sec-
ções seguintes utilizaram-se tijolos cerâmicos de furação hori-
zontal de formato 30x20x15 e 30x20x11, sendo estes os dois 
formatos mais frequentemente utilizados em Portugal para a 
construção de paredes duplas (15 cm + 11 cm). Assim, e partin-
do da análise de dois grupos de provestes distintos - um primei-
ro grupo composto por tijolos fabricados antes da entrada em 
vigor da norma europeia NP EN 771-1 [1], e um segundo grupo 
composto por provetes fabricados após a entrada em vigor da 
referida norma -, procedeu-se primeiramente à sua caracteriza-
ção geométrica, seguida da avaliação da sua resistência mecâ-
nica com base em ensaios de compressão realizados de acordo 
com o estabelecido na norma NP EN 772-1 [2].  
 
Finalmente, o desempenho de cada um dos sistemas, tendo em 
conta a sua resistência ao arranque, foi analisado através de 
uma campanha experimental especificamente preparada e con-
duzida para o efeito.   
 

2. CARACTERIZAÇÃO GEOMÉTRICA E MECÂNICA DOS TIJOLOS  
Tendo sido selecionados aleatoriamente 6 tijolos de cada um dos 
formatos analisados (30x20x15 e formato 30x20x11), pré e pós 
EN 771-1, foi utilizada uma régua metálica para medir comprimen-
to, a largura e a altura de cada um dos provetes. Relativamente 
ao comprimento e à altura, tanto o tijolo de formato 30x20x11 
como o tijolo de formato 30x20x15, podem apresentar medidas 
compreendidos, respetivamente, entre 28,8-30,2 cm e 18,4-19,6 
cm. Para a largura, o tijolo de formato 30x20x15 pode apresentar 
medidas entre 14,5-15,5 cm, ao passo que o tijolo de formato 
30x20x11 pode apresentar medidas entre 10,6-11,4 cm. 
 
Quando à resistência mecânica dos tijolos, esta foi avaliada com 
base num conjunto de ensaios de compressão simples, realiza-
dos de acordo com a norma NP EN 772-1 [2]. Apresentam-se na 
Tabela 1 os valores médios obtidos para os tijolos ensaiados.

3. CAMPANHA EXPERIMENTAL 
Tal como referido já anteriormente, o principal objetivo da campa-
nha experimental consistiu em testar dois sistemas distintos de 
grampeamento pós-construção em alvenaria de tijolo, o sistema 
Dryfix e o sistema CemenTie, a fim de se compreender integral-
mente as diferenças existentes entre ambos, nomeadamente em 
termos de: execução; materiais; e resistência mecânica. Em 
suma, pretendeu-se com a presente campanha avaliar a eficiên-
cia de cada um dos sistemas. A Figura 2 ilustra as fazes de apli-
cação de cada um dos sistemas.  

Durante a realização dos referidos ensaios de compressão, foram 
observados e identificados quatro tipos diferentes de rotura, ilus-
trados na Figura 1.

Romeu Vicente, RISCO, Universidade de Aveiro, Campus de Santiago, 3810-168 Aveiro 
Tiago Ferreira, ISISE, Universidade do Minho, Campus de Azurém, 4800-058 Guimarães

Tabela 1. Tensões médias em compressão

Formato Tijolo

30x20x15 (Pós EN 771-1) 
30x20x15 (Pré EN 771-1) 
30x20x11 (Pós EN 771-1) 
30x20x11 (Pré EN 771-1)

Destacamento dos  
septos interiores

Esmagamento  
global

Cedência dos  
septos interiores

Cisalhamento  
parcial

Tensão Média [MPa]

3,01 
3,79 
1,72 
2,70

Figura 1. Tipos de rotura observados nos ensaios de compressão simples
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Os provetes isolados foram preparados com o intuito de avaliar a 
resposta dada por cada ancoragem, trabalhando isoladamente, 
num total de 30 provetes para cada sistema, com recurso a tijolos 
pré e pós-EN 771-1. Por outro lado, construíram-se provetes-
parede com o objetivo de testar as técnicas de grampeamento 
pós-construção num cenário o mais representativo possível da 
realidade. 

A preparação dos provetes-parede, ilustrada na Figura 3 (b), 
seguiu as etapas comummente utilizadas na execução de pare-
des de alvenaria, nomeadamente: (i.) preparação da argamas-
sa; (ii.) marcação da primeira fiada; (iii.) molhagem prévia dos 
tijolos; (iv.) assentamento dos tijolos; (v.) enchimento das juntas 
verticais; e (vi.) aplicação do reboco. A explicação do processo 
de aplicação de cada uma das técnicas encontra-se detalhada 
em [3]. 
 

3.1 PREPARAÇÃO DOS PROVETES ISOLADOS E DOS PROVETES-PAREDE 
A preparação destes provetes realizou-se num sistema de mon-
tagem em linha. Primeiramente colocou-se o tijolo de formato 
30x20x11. De seguida introduziram-se as barras de poliestireno 
extrudido (XPS), preparadas previamente de modo a simular o 
espaço da caixa-de-ar. Por último, colocou-se o tijolo de formato 
30x20x15. Por forma a garantir o correto funcionamento do sis-
tema, e para que fosse possível uma correta aplicação das téc-
nicas de grampeamento pós-construção, os tijolos foram estabi-
lizados durante o processo de furação com recurso a tábuas e 
grampos. Na Figura 3 (a) apresenta-se o esquema de monta-
gem utilizado. 

Figura 2. Aplicação dos sistemas de grampeamento 
 sistema Dryfix (a) e CemenTie (b)

(a) (b)

Pré-furação  
do tijolo

Cravação do varão 
helicoidal

Enchimento da camisa 
com grout cimentício

Colocação do varão no 
interior da camisa

Figura 3. Preparação dos provetes isolados (a) e dos provetes-parede (b)

(a) (b)

Figura 4. Força de arranque com o sistema Dryfix: (a) nos provetes isolados; e (b) 
nos provetes isolados e no provete-parede pré-EN 771-1

(a) (b)

3.2 ENSAIOS DE ARRANQUE 
Para os ensaios dos provetes isolados, começou por se efetuar o corte 
do varão helicoidal entre o tijolo de formato 30x20x11 e o tijolo de for-
mato 30x20x15, ficando desta forma os tijolos, condição necessária 
visto que o objetivo desta campanha passava por realizar os ensaios de 
arranque aos tijolos individualmente. O ensaio foi efetuado com um 
dinamómetro de 3kN.  
 
No caso dos provetes-parede, sendo o objetivo simular em ambiente 
laboratorial condições reais de aplicação, o sistema de grampeamento 
foi ensaio seguindo a metodologia aplicada em obra. Foram utilizados 
dois dinamómetros diferentes: o dinamómetro de 3 kN para o sistema 
de grampeamento Dryfix; e o dinamómetro de 16 kN para o sistema de 
grampeamento CemenTie. A utilização de dinamómetros distintos per-
mitiu a utilização de um equipamento mais ajustado à força de arranque 
esperada, resultando numa maior precisão nos resultados lidos. 
 
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 
4.1 SISTEMA DRYFIX 
Importa desde já referir que embora os resultados que de seguida se 
expõem se reportem apenas aos provetes de tijolo pré-EN 771-1, a 
análise dos provetes de tijolo pós-EN 771-1 seguiu o mesmo exato pro-
tocolo.  
 
A partir da análise do gráfico da Figura 4 (a), verifica-se que os tijolos 
fabricados antes na entrada em vigor da norma NP EN 771-1 apresen-
tam, em média, melhores resultados de arranque do que os tijolos fabri-
cados após a sua entrada em vigor. É possível constatar ainda, que 
para ambos os conjuntos de provetes, os de formato de 30x20x15 apre-
sentam melhores resultados. Dado que o princípio da técnica de reforço 
Dryfix funciona por mobilização do atrito do varão helicoidal no tijolo, 
pode dizer-se que estes resultados já seriam expectáveis estes resulta-
dos, uma vez que o tijolo de formato 30x20x15 tem mais área de septos 
que o de 30x20x11. Este acréscimo de material permite mobilizar uma 
maior quantidade de atrito entre o varão e o tijolo, conduzindo, em con-
sequência, a uma força de arranque, em média, superior.  
 
Relativamente ao gráfico da Figura 4 (b), o valor da força de arranque 
obtida no provete-parede é, em média, superior ao valor dos provetes 
isolados de tijolo de formato 30x20x11 e de formato 30x20x15. Um 
aspeto interessante a verificar seria a comparação da soma do valor 
médio dos provetes de tijolo de formato 30x20x11 e 30x20x15, com o 
valor médio do provete parede. No entanto, tal comparação não é pos-
sível uma vez que a metodologia de ensaio varia dos provetes isolados 
para o provete-parede, e o número de ensaios realizado é insuficiente 
para se estabelecer uma relação fidedigna.  
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A partir da análise do gráfico apresentado na Figura 5 (a) obser-
va-se que os tijolos pré EN 771-1 apresentam, em média, valores 
mais elevados de tensão de compressão quando comparados 
com os pós EN 771-1. Com base neste resultado é possível cons-
tatar que, em princípio, os primeiros serão melhores que os 
segundos no que toca às suas características geométricas. Tendo 
em conta que o valor médio da força de arranque dos tijolos pré 
EN 771-1 é superior, poder-se-á ainda afirmar que a qualidade 
dos tijolos influencia significativamente os resultados obtidos nos 
ensaios de arranque, uma vez que os valores mais elevados 
foram observados nos tijolos de melhor qualidade.  
 
Analisando de seguida o gráfico da Figura 5 (b), constata-se que 
os tijolos de formato 30x20x15, pré-EN 771-1, possuem, em 
média, valores mais elevados para a tensão de compressão. 
Outra constatação que se pode obter da análise do gráfico é a de 
que, também nos tijolos de formato 30x20x15, os melhores resul-
tados para a força de arranque surgem com os tijolos que apre-
sentam valores mais elevados de tensão de compressão.  

Importa referir que em todos os ensaios realizados à técnica de 
grampeamento Dryfix, a rotura do provete deu-se por escorrega-
mento do varão no tijolo. 
 
4.2 SISTEMA CEMENTIE 
Tal como no caso da secção anterior, importa começar por referir 
que embora os resultados que de seguida se expõem se repor-
tem apenas aos provetes de tijolo pré-EN 771-1, a análise dos 
provetes de tijolo pós-EN 771-1 seguiu o mesmo exato protoco-
lo.  
 
Da análise do gráfico da Figura 6 (a) é possível destacar alguns 
resultados inesperados. O primeiro dos quais diz respeito ao 
facto de que, em média, e independentemente do grupo de pro-
vetes, os valores da força de arranque obtidos para os provetes 
de tijolo de formato 30x20x15 são superiores aqueles obtidos 
para os de formato 30x20x11. Pelo facto do bolbo de grout for-
mado nos tijolos de 30x20x11ser maior que no caso dos tijolos 
de 30x20x15, uma vez que a injeção de grout nas camisas é 
mais eficaz, esperava-se que os resultados obtidos para os tijo-
los de 30x20x11fossem comparativamente superiores. 
 
Para além disso, o uso de camisas fechadas na extremidade 
oposta ao local da injeção proporciona uma maior pressão na 
injeção e impede a saída de grout, aumentando assim a sua efi-
ciência. Por terem de permitir a passagem do varão, as camisas 
colocadas no tijolo de formato 30x20x15 necessitam de ser fura-
das em ambas as extremidades, o que permite a saída de algum 
grout.  

Este esse motivo os seus bolbos são tendencialmente mais 
pequenos, e apresentam um formato mais irregular. 
 
Como esperado, observou-se que o valor médio da força de 
arranque no provete-parede é comparativamente superior ao 
obtido nos provetes isolados, ver Figura 6 (b).  
  

Numa primeira análise aos resultados apresentados nas 
Figuras 7 (a) e (b), é possível constatar que, no sistema 
CemenTie, o facto do tijolo apresentar melhor qualidade 
(entenda-se, maior resistência à compressão) não significa 
que apresentará necessariamente melhores resultados nos 
ensaios de arranque. Este facto é facilmente comprovado 
pelos resultados obtidos para os provetes de tijolo de formato 
30x20x11, onde se observa que, embora os tijolos pré-EN 771-
1 de formato 30x20x11 apresentem uma maior resistência à 
compressão (ver Tabela 1), os tijolos pós-EN 771-1 apresen-
tam melhores resultados nos ensaios de arranque. 

Contrariamente ao que acontece no caso da técnica Dryfix, 
que funciona por atrito do varão no tijolo, no sistema CemenTie 
o varão está inserido em camisas preenchidas com grout 
cimentício. Por esse motivo, a resistência ao arranque não vai 
depender fortemente da qualidade do tijolo, mas sim da quan-
tidade e da qualidade do grout injetado, da correta aplicação 
do sistema, e da correta formação dos bolbos de grout.  
 
Quanto aos tipos de rotura observados nos ensaios com a téc-
nica CemenTie, foi possível identificar três tipos distintos. 
Foram eles: rotura frágil, rotura por escorregamento do varão 
e rotura geral.  
 

FIGURA 5. RELAÇÃO ENTRE A FORÇA DE ARRANQUE A TENSÃO DE COMPRESSÃO, PARA O SISTEMA 
DRYFIX, NO: (A) TIJOLO DE FORMATO 30X20X11; E (B) TIJOLO DE FORMATO 30X20X15

(a) (b)

Figura 6. Força de arranque com o sistema CemenTie: (a) nos provetes isolados; e (b) 
nos provetes isolados e no provete-parede pré-EN 771-1

(a) (b)

Figura 7. Relação entre a força de arranque a tensão de compressão, para o sistema 
CemenTie, no: (a) tijolo de formato 30x20x11; e (b) tijolo de formato 30x20x15

(a) (b)

Artigo
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5. CONCLUSÕES 
Após a realização deste trabalho importa referir alguns 
aspetos que são importantes controlar ao longo da execu-
ção e aplicação dos sistemas de grampeamento pós-cons-
trução, nomeadamente: o controlo da furação; o controlo da 
quantidade de grout injetado; a composição e preparação 
do grout (controlo da sua fluidez); o controlo do processo de 
introdução das camisas na furação; e o comprimento dos 
varões, por forma a evitar posteriores cortes desnecessá-
rios que podem fragilizar a ligação. É ainda necessário ter 
atenção às condições de teor de humidade e de exposição 
das paredes.  
 
Neste sentido, deverão ser tidas em conta as condições de 
exposição solar da parede que, pela sua suscetibilidade 
para sofrerem expansões térmicas, podem pôr em causa a 
eficiência e durabilidade das técnicas aplicadas. Por último, 
recomenda-se a realização de ensaios prévios em estaleiro 
com material do mesmo tipo daquele onde será conduzida 
a intervenção, de modo ganhar a sensibilidade necessária 
à correta a aplicação da técnica de grampeamento.  

Para terminar, importa destacar as vantagens apresentadas 
por estes dois sistemas de grampeamento pós-construção. 
Com efeito, e apesar das diferenças observadas, ambos os 
sistemas analisados são soluções económicas e com baixos 
custos de instalação. Apresentam uma elevada eficácia na 
reparação de edifícios de grande altura. A técnica Dryfix, por 
exemplo, resistência à tração e flexibilidade, facto que lhe per-
mite adaptar-se adequadamente aos movimentos naturais 
destes edifícios. Finalmente, podem ser aplicadas em pratica-
mente todos os materiais de construção (tijolos, blocos, betão 
e madeira), não deixam marcas, apresentam uma reduzida 
inconveniência para os ocupantes dos edifícios objeto de rea-
bilitação. 
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naria – Parte 1: Determinação da resistência à compressão”. 
[3] Ribeiro, S. (2013) “Soluções de Reabilitação: Grampeamento de 
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Por último, na Reynaers, somos fervorosos 
cumpridores do princípio de criar e reciclar 
infinitamente que é, per si, um princípio basi-
lar da encomia circular. 
 
QUAIS SÃO OS PRODUTOS COM MAIOR PROCU-
RA?  
 
Nos grandes projetos destaco as nossas 
soluções de fachada e fachada modular e, 
também, as soluções OS que desenvolve-
mos para projetos com requisitos específi-
cos. 
 
Nos projetos de menor dimensão, as jane-
las, as portas de correr e de harmónio, com 
estética e desempenhos fora de série, estão 
entre as soluções mais procuradas. No seg-
mento de luxo temos a Hi-Finity, um sistema 
deslizante incomparável. 
 
Por último, temos muita procura da gama de 
produtos que disponibilizamos aos clientes 
que atuam nos mercados externos, nomea-
damente França, com requisitos e certifica-
ções específicos. 
 

A REYNAERS ALUMINIUM É LÍDER EUROPEIA NO 
DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS E 
SUSTENTÁVEIS EM ALUMÍNIO PARA A ARQUITETU-
RA. ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE JANELAS, 
PORTAS, FACHADAS, SISTEMAS DE CORRER E DE 
HARMÓNIO, TEM COMO MISSÃO AUMENTAR O 
VALOR ARQUITETÓNICO DOS EDIFÍCIOS EM 
PORTUGAL E EM TODO O MUNDO. 
 
COMO DESCREVERIA A SUA EMPRESA?  
 
… Como uma empresa vibrante! O fruto do 
crescimento acelerado dos últimos anos 
tem sido continuamente reinvestido em pes-
quisa e desenvolvimento, o que nos coloca 
na liderança de soluções inovadoras para 
janelas, portas e fachadas. 
 
Não falo apenas de inovação de produto, 
seja para grandes projetos ou projetos resi-
denciais. Falo também da inovação nos ser-
viços, nos processos e nos recursos que 
colocamos ao dispor de todos os interve-
nientes, seja investidor, arquiteto, construtor 
ou fabricante. Falo de realidade virtual, de 
simuladores climáticos rotativos, de automa-

ção, de plataformas de comunicação e de 
uma equipa altamente qualificada e multi-
disciplinar. 
 
COMO ESTÃO A LIDAR COM OS NOVOS DESAFIOS 
DA SUSTENTABILIDADE E DA ECONOMIA CIRCULAR?  
 
A sustentabilidade está no ADN da 
Reynaers Aluminium praticamente deste a 
sua criação. O alumínio é, todos o sabem, 
altamente durável e 100% reciclável, mas 
na Reynaers vamos muito mais longe! 
 
Temos uma boa gama de soluções com o 
certificado Cradle to Cradle (C2C) que ava-
lia diversos critérios, da qualidade e durabi-
lidade do material utilizado, até à adoção de 
um processo produtivo eticamente correto. 
Temos produtos com certificação Passive 
House e com a etiqueta Swiss Minergie 
aptos para edifícios “low energy”. Temos, 
também, os princípios destes certificados 
em harmonia com as etiquetas BREEAM e 
LEED, conhecidas internacionalmente por 
determinarem os níveis de sustentabilidade 
dos edifícios. 

Sede Reynaers, Pombal
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A ideia central é que na Reynaers existe 
uma solução customizada às necessida-
des do cliente e do projeto, com uma equi-
pa 100% portuguesa suportada à escala 
global. 
 
QUAIS SÃO OS PRODUTOS MAIS ORIENTADOS 
PARA A REABILITAÇÃO?  
 
Sem dúvida que as janelas SlimLine 38 
Ferro, pelo seu “look & feel” de aço, con-
quistaram o mercado português da reabi-
litação. Contudo, qualquer um dos nossos 
produtos pode ser utilizado em reabilita-
ção que é, aliás, uma fatia importante do 
nosso negócio. Na reabilitação, o nosso 
apoio técnico ganha grande relevância 
por assegurarmos suporte a questões 
mais sensíveis no que respeita, por exem-
plo, à ligação ao edifício. 
 
EXISTE ALGUMA OBRA RECENTE COM A VOSSA 
INTERVENÇÃO, QUE GOSTASSE DE MENCIO-
NAR?  
 
Tantas!... É incrível como desde 2012, 
ano em que absorvemos a 100% a cultura 
Reynaers, deixámos um pouco de nós em 
vários projetos que marcam o sector. Olho 
para o nosso percurso com imenso orgu-
lho. 
 
Por terem sido recentemente reconheci-
dos nos Prémios SIL do Imobiliário, men-
ciono o Prata Riverside Village (Ha bi ta -
ção), que nasceu onde antigamente fun-
cionava a Fábrica do Braço de Prata em 
Lis boa e o Urbo Business Centre (Es cri -
tório e Serviços), em Matosinhos. São 
dois projetos recentes que materializam 
bem a atitude da Reynaers Together for 
Better! 
 
QUE OBJETIVOS DEFINIU A EMPRESA PARA OS 
PRÓXIMOS ANOS?  
 
Estrategicamente temos definida a conso-
lidação da atividade em território portu-
guês. Em primeiro lugar, por via do nosso 
apoio técnico de excelência já reconheci-
do pelo mercado e, em segundo lugar, por 
via do apoio à internacionalização dos 
nossos clientes portugueses, suportados 
por uma dinâmica de grupo à escala glo-
bal. 
 
Por último, mesmo não sendo facilmente 
mensurável, sermos a marca que todos 
os intervenientes reconhecem como a 
que assegura as soluções mais ambicio-
sas e tecnologicamente evoluídas, ao 
nível de produto, serviços e processos. 
Com isto na mira, teremos novidades 
muito brevemente! 

Ricardo Vieira, Reynaers Aluminium Portugal 

Espaço Reynaers, Porto

Espaço Reynaers, Lisboa
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O mercado atual da lã de rocha está orienta-
do por três grandes multinacionais, que ope-
ram em todo o mundo. No entanto, ainda 
existem alguns produtores, como a 
Termolan. 
 
Relativamente à Termolan em concreto e 
devido à elevada qualidade dos produtos 
que fabrica, excelentes isolantes térmicos e 
acústicos, incombustíveis, resistentes à água 
e quimicamente neutros, constituem-se 
como isolamentos de excelência, com gran-
de aplicabilidade em todo o mundo, principal-
mente nos mercados atrás referidos. 
 
A sua utilização tem vindo a aumentar, devi-
do à perceção das suas qualidades e à subs-
tituição de outros isolantes tradicionais 
(como por exemplo os de combustão fácil) 
pela lã de rocha, produto que apresenta a 
versatilidade como a sua maior vantagem. E 
tudo isto num momento em que as exigên-
cias são cada vez maiores em relação à 
segurança contra incêndios, à redução do 
consumo energético e ao conforto acústico 
de um edifício, instalação ou equipamento. 
 
QUAIS SÃO OS PRODUTOS COM MAIOR PROCURA? 
QUE CARACTERÍSTICAS E QUE APLICAÇÕES POS-
SUEM? 
 
Os produtos destinados para o sector da 
construção são os que têm maior procura. 
No entanto, os produtos destinados ao ar 
condicionado e à climatização, produtos 
específicos para acústica industrial, indústria 
e marinha / construção naval também são 
bastante procurados. 
 
Podemos, assim, considerar que os sectores 
da construção civil, metalomecânica e cons-
trução naval são os principais consumidores 
dos produtos de lã de rocha que são, por 
excelência, um isolamento térmico, acústico 
e de proteção contra o fogo. 
 
QUAIS SÃO OS PRODUTOS MAIS ORIENTADOS PARA 
A REABILITAÇÃO? 
 
A Termolan disponibiliza um vasto portfólio de 
produtos muito adequados a cada situação 
ou solução construtiva, para responderem às 
necessidades atuais de eficiência energética 
dos edifícios, quer em construção nova quer 
em reabilitação de edifícios existentes. 
 
Nesse âmbito, e mais concretamente para a 
reabilitação de edifícios no sector da constru-
ção civil, destacamos os produtos destinados 
para soluções de fachada, partições interio-
res, pavimentos e coberturas, para respon-
der aos aspetos estéticos das mesmas, 
acompanhado das exigências térmicas, 
acústicas e de proteção ao fogo de uma solu-
ção construtiva. 

COMO DESCREVERIA A SUA EMPRESA? 
 
A Termolan, SA é fabricante de lã de rocha 
para isolamentos térmicos, acústicos e de 
proteção ao fogo, sob a forma de mantas, 
painéis, coquilhas ou a granel, apresentando 
uma gama de produtos com diversas pro-
priedades físicas e mecânicas, com ou sem 
revestimento, de acordo com a finalidade 
para a qual se destinam. 
 
Sendo a única empresa em Portugal a pro-
duzir lã de rocha, possui atualmente duas 
unidades industriais localizadas no concelho 
de Santo Tirso, tendo iniciado a atividade no 
ano de 1975. 
 
O processo produtivo da lã de rocha consiste 
na fusão de basalto a altas temperaturas, 
obtendo-se as fibras minerais, que através 
de um processo de compactação e cura vão 
dar origem ao produto final, tendo por base 
as rochas constituintes. 
 
Tendo em consideração a estratégia definida 
pela administração e constituída essencial-
mente por um crescimento gradual e susten-
tado, que permita o esforço da sua capacida-
de económica e financeira, a Termolan apon-
ta como objetivos dotar a organização de 
recursos que permitam alcançar uma melhor 
gestão e controlo de todos os negócios da 
empresa. 
 
Conscientes também das preocupações 
ambientais por parte da sociedade atual e da 
consequente necessidade de ações de pro-
teção ambiental e prevenção da poluição, a 
Termolan conta com diversas medidas com 

o objetivo de racionalizar a utilização de 
recursos e evitar ou minimizar os potenciais 
impactos ambientais decorrentes da sua ati-
vidade, nas suas unidades fabris. 
 
Nesse âmbito, a Termolan dispõe da ado-
ção das melhores tecnologias disponíveis 
para o sector, garantindo a máxima eficiên-
cia do processo produtivo, alinhadas com o 
licenciamento ambiental das unidades de 
produção e o cumprimento das normas e 
requisitos ambientais em vigor. 
 
QUAL OU QUAIS SÃO OS VOSSOS PRINCIPAIS 
MERCADOS, INTERNOS E EXTERNOS? HÁ OU -
TROS MERCADOS ONDE PRETENDEM ENTRAR? 
 
Os principais mercados da Termolan são 
Portugal, França, Espanha, Marrocos, 
Brasil, Antilhas Holandesas, Moçam bi que, 
Angola, Noruega, Roménia, Ho lan da, Perú, 
Panamá, Itália, Reino Unido e Cuba. 
 
Relativamente a outros mercados e aten-
dendo a que a capacidade produtiva está 
totalmente tomada de momento, a nossa 
principal exigência é cumprir com todas as 
necessidades dos atuais clientes, em prol 
da sua satisfação. 
 
No entanto, e perspetivando um aumento 
da capacidade produtiva, temos em mente 
chegar a mais partes da América do Sul, 
Norte de África e Europa. 
 
QUAIS SÃO ATUALMENTE OS MAIORES DESAFIOS 
PARA O VOSSO SECTOR ESPECÍFICO? COMO 
ESTÃO A LIDAR COM OS NOVOS DESAFIOS DA 
SUSTENTABILIDADE E DA ECONOMIA CIRCULAR? 
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pela Termolan, aplicados tendo em conside-
ração as mais diferenciadoras exigências 
térmicas e acústicas afetas a um espaço 
que servirá para acolher inúmeros eventos. 
Assim, nesta cúpula estão presentes mais 
de 40 cm de isolamento de lã de rocha, de 
forma a garantir que essencialmente a acús-
tica do edifício seja adequada para qualquer 
espetáculo que aconteça neste edifício 
repleto de história. Tudo isto sem tapar os 
768 óculos, imagem de marca do edifício. 

Esta é, portanto, uma obra que reflete bem 
que os altos padrões dos produtos fabrica-
dos pela Termolan garantem todas as exi-
gências de arquitetura, engenharia, funcio-
nalidade e bem-estar para as mais variadas 
soluções construtivas, independentemente 
dos seus graus de complexidade. 
 
QUE OBJETIVOS DEFINIU A EMPRESA PARA OS 
PRÓXIMOS ANOS? 
 
A partir da aplicação de uma estratégia 
de crescimento e competitividade basea-
da no conhecimento, na tecnologia e na 
inovação, prevê-se um impacto global em 
toda a empresa, tanto na organização 
como no fluxo de trabalho. 
 
Para além disso, a sustentabilidade é 
uma das premissas de base da estratégia 
de crescimento e consolidação do negó-
cio da Termolan. 
 
No âmbito da gestão ambiental da organiza-
ção, foram definidos e implementados 
mecanismos de controlo operacional que 
permitem acompanhar de forma sistemática 
e crítica o desempenho ambiental, com 
especial foco nos aspetos ambientais mais 
relevantes. Esses mesmos aspetos estão 
associados a um programa de gestão 
ambiental, no qual anualmente a Direção 
Geral define os objetivos e metas de 
desempenho que cada instalação deverá 
atingir. Para a efetiva prossecução desses 
objetivos, as ações definidas para os atingir 
têm permitido gradualmente uma otimiza-
ção do desempenho ambiental da organiza-
ção, nomeadamente ao nível de consumos 
de energia, emissões atmosféricas, entre 
outros. 

A reabilitação de fachadas pode ser feita 
quer pelo interior, quer pelo exterior, no que 
à aplicação de isolamentos diz respeito, 
para dar resposta a um conforto térmico e 
acústico exigido, bem como dotar uma solu-
ção construtiva de uma prevenção da pro-
pagação de incêndios através da mesma. 
Pelo interior destacamos (entre outros exis-
tentes) os painéis PN 40 ou PN 70, que 
podem ser acoplados em soluções de dupla 
folha cerâmica ou em paredes de fachada 
com revestimento de placas de gesso carto-
nado / laminado. Quanto ao isolamento pelo 
exterior, este pode ser feito em soluções de 
fachadas ventiladas, através de soluções de 
painéis do tipo T 40 VF, T 55 VF ou T 70 VF. 
Outra solução de isolamento pelo exterior 
passa pelos painéis RE Coat ou RE Coat+, 
especialmente concebidos para serem ins-
talados em posição vertical em sistemas de 
isolamento térmico e acústico pelo exterior 
(capoto / sistema ETICS). 

Nas partições interiores, quer horizontais 
quer verticais, o painel ISOLE+ apresen-
ta-se como uma solução de isolamento 
com uma excelente relação preço/quali-
dade, nomeadamente para ser incorpo-
rado em soluções de tetos falsos e pare-
des divisórias. 
 
Nas soluções de isolamento pelo interior 
de pavimentos apresentamos produtos 
capazes de amortecerem o ruído de 
impacto característicos de um piso de um 
edifício, bem como evitar que o calor ou o 
frio entrem ou saiam para outros pisos ou 
para o exterior, garantindo o conforto térmi-
co. Os painéis LF 90, LF 110 e LF 150 são 
as soluções indicadas para este efeito. 
 
Para as coberturas, apresentamos soluções 
adequadas quer para coberturas inclinadas, 
quer para coberturas planas (tipo deck). As 

coberturas inclinadas requerem necessida-
des de isolamento nas suas vertentes, para 
espaços habitáveis, ou sobre a laje de estei-
ra para espaços não habitáveis. As soluções 
de isolamento nas vertentes do telhado 
podem ser executadas com painéis do tipo 
PN 55 ou PN 70. Sobre a laje de esteira 
podemos ter uma solução de isolamento 
contínuo em mantas do tipo MN 230 e/ou 
MK 230 (revestimento em papel kraft para 
proteção do isolamento) e/ou MA 230 
(revestimento em alumínio para atuar como 
barreira pára-vapor), de aplicação simples e 
eficaz e que permitem reduzir consideravel-
mente as pontes térmicas deste tipo de 
solução construtiva. Para as coberturas do 
tipo deck, a gama de produtos COBERLAN 
oferece soluções de isolamento de isola-
mento térmico e acústico e são ainda capa-
zes de dar comportamento mecânico a uma 
solução construtiva que possa ser dotada 
de ajardinamentos ou painéis fotovoltaicos. 
Assim sendo, a versatilidade dos produtos 
ROCTERM permite à Termolan responder 
às diversas necessidades dos seus clientes. 
 
EXISTE ALGUMA OBRA RECENTE COM A VOSSA 
INTERVENÇÃO, QUE GOSTASSE DE MENCIONAR? 
 
A Termolan é parte interessada em partici-
par ativamente em todas as fases de uma 
obra, desde o seu projeto até à construção 
e utilização do consumidor final. Como tal, 
todas as obras em que os nossos produtos 
estão incluídos têm grande destaque, sejam 
elas de pequenas ou grandes dimensões. 
 
A título de exemplo e tendo em considera-
ção as grandes exigências arquitetónicas e 
de engenharia, podemos destacar a “Obra 
de Requalificação do Pavilhão Rosa Mota / 
Super Bock Arena”, no Porto, um espaço 
que terá capacidade para cerca de 8000 
pessoas (cerca de 5500 lugares sentados) e 
cuja reabilitação está praticamente concluí-
da para que o edifício dê início à sua nova 
vida. 

Nesta obra, o teto emblemático do pavilhão 
foi um dos maiores desafios da obra de 
arquitetura e engenharia que projetou uma 
reabilitação total do interior do pavilhão. E 
é também no teto deste pavilhão que po -
dem-se encontrar os produtos fabricados 
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Reabilitação
Uma Casa Suportada por Estantes

Apartamento dos anos 50 com 310 m2, loca-
lizado em Lisboa e recentemente reabilitado 
pelo atelier de arquitectura Blaanc. O projeto 
consistia, não só na reabilitação arquitetóni-
ca, como também no projeto de design de 
interiores para transformar este apartamen-
to, que se encontrava num estado de extre-
ma degradação, numa habitação unifamiliar. 
Pretendia-se criar uma transição espacial 
ampla e fluída entre as diferentes zonas 
sociais e tirar o máximo proveito das carac-
terísticas existentes. 

Foi realizada uma remodelação total da dis-
tribuição da habitação, resultando em 6 
zonas comuns (sala de jogos, escritório, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha e jardim de 
inverno) e três suites.  
 
O projecto recorreu a divisórias e portas em 
ferro e vidro (uma linguagem que fazia parte 
da traça original da habitação) para fazer a 
distinção entre as diferentes zonas. Isto per-
mitiu dividir os espaços funcionalmente mas 
sem os separar visualmente. 

Construtivamente, para permitir uma con-
figuração menos fragmentada e labirínti-
ca que a disposição original do aparta-
mento, anulando algumas paredes, foi 
necessário recorrer a reforços estrutu-
rais. Neste caso optou-se por realizar os 
reforços em molduras de ferro (chapa 
quinada 6 mm), semelhantes ao desem-
penho estrutural de uma parede, mas 
oferecendo a desobstrução visual preten-
dida. Estas molduras metálicas foram 
integradas em estantes, fundindo-se 
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Reabilitação

assim a estrutura com o mobiliário incor-
porando prateleiras, arrumação, um tam -
po de secretária e iluminação.  
 
A criatividade e sobriedade industrial 
implícita na arquitetura foram acentuadas 
pela decoração de interiores, também a 
cargo do atelier Blaanc, que selecionou 
peças de vários clássicos do design para 
criar uma atmosfera que é ao mesmo 
tempo contemporânea e acolhedora. Flos, 
HAY, Muuto, Molteni, More e Santa&Cole 

são algumas das assinaturas do mobiliá-
rio e iluminação. Outras peças foram 
desenhadas e produzidas especialmente 
para este projecto, como o armário da 
sala de jogos, o armário da lareira, o apa-
rador da sala de jantar e a estrutura de 
ferro que cobre as paredes e teto do jar-
dim de inverno para o crescimento de 
plantas trepadeiras. Elementos estes que 
foram de encontro aos requisitos dos 
clientes e conferem uma identidade única 
ao apartamento.   

Em relação às materialidades e paleta de 
cores escolhida, o atelier optou por utilizar 
tonalidades neutras em todo o apartamen-
to como o soalho de madeira, o microci-
mento, os revestimentos em calacata, o 
mosaico hidráulico e os lacados em bran-
co e cinza, sendo a exceção as paredes 
azul petróleo da suite principal, à qual se 
queria conferir um destaque especial. 
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FICHA TÉCNICA 
 
• Localização: Lisboa, Portugal 
• Programa: Habitação unifamiliar T3 
• Arquitetura: Blaanc (Ana Morgado, Maria do Carmo Caldeira) 
• Especialidades: Vasco Farias Engenheiros Consultores, Lda 
• Construção: OGC Construção 
• Cliente: Cliente privado 
• Ano de Construção: 2017/2019 
• Fotografia: Raquel Perdigão, Fotografia de Arquitetura  
• Área de Construção: 310 m² 
 

Reabilitação
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AGÊNCIAS 
 
AD Communication 
Rua São Nicolau, 2, Sala 205 
4520-248 Santa Maria da Feira 
Tel.: 256 391 998; Fax: 256 282 509 
E-mail: ad@adcommunication.pt 
Site: www.adcommunication.pt 
 
Key Message Comunicação 
Estratégica 
Rua de Pedrouços, 37b 
1400-285 Lisboa 
E-mail: geral@keymessage.pt 
Site: www.keymessage.pt 
 
Salvy 
Via do Oriente, 18, Piso 1, Escrit. 2 
1990-514 Lisboa 
Tel.: 214 796 021 
E-mail: geral@salvy.pt 
Site: www.salvy.pt 
 
Ulled 
Av. Duque Loulé, 123, Studio 4.6 
1069-152 Lisboa 
Tel.: 213 502 490; Fax: 213 559 287 
E-mail: ulled@ulled.com 
Site: www.ulled.com 
 

ARTIGO 
 
AML - Complementos Sanitários, SA 
Rua da Marginal, 56 
4700-713 Palmeira, Braga 
Tel.: 253 625 474 
Fax: 253 625 475 
E-mail: geral@aml-sanitarios.com 
Site: www.aml-sanitarios.com 
 
Diamantino Brás Franco, Lda 
Rua dos Castanheiros, 11, Boa Vista 
Apartado 182 
2420-415 Leiria 
Tel.: 244 723 720; Fax: 244 723 040 
E-mail: geral@lena.pt 
Site: www.lena.pt 
 
FILA España Industria Química, SL 
Ctra. N-340, km 948  
12592 Chilches (CS) Espanha 
Telm.: +34 964 590 101 
Fax: +34 964 583 265  
Site: www.filasolutions.com 
 
Itecons - Pólo II da Universidade de 
Coimbra 
Rua Pedro Hispano, s/n  
3030-289 Coimbra 
Tel.: 239 798 949  
E-mail: itecons@itecons.uc.pt 
Site: www.itecons.uc.pt 
 
Knauf Insulation S.L. 
Polígono Can Calderón 
Avda. de la Marina, 54 
08830 Sant Boi del Llobregat, 
Barcelona 
Tel.: 963 703 473 
E-mail: irma.assuncao@knaufinsula-
tion.com 
Site: www.knaufinsulation.pt 
 
Pedro & Mantovani, SA 
Rua Cidade de Lisboa 
2660-024 Frielas 
Tel.: 219 897 070; Fax: 219 897 001 
E-mail: comercial@mantovani.pt 
Site: www.mantovani.pt 

Universidade de Aveiro 
Gabinete de Comunicação  
Campus Universitário de Santiago  
3810-193 Aveiro 
Tel.: 234 370 211; Fax: 234 370 985       
E-mail: sre-press@adm.ua.pt 
Site: www.ua.pt      
 

DIVULGAÇÃO  
 

ARCH Valadares 
Av. António Coelho Moreira 
4405-528 Vila Nova de Gaia 
Tel.: 223 238 038 
E-mail: info@archvaladares.com 
Site: www.archvaladares.com 
 
Cosentino 
Estrada Nacional 13 
Via José Régio 42-76 Vilar do 
Pinheiro 
4485-860 Vilar de Pinheiro 
Tel.: 229 270 097 
Site: www.cosentino.com 
 
Gresco - Grés de Coimbra, SA 
Apartado 19 
3771-909 Oliveira do Bairro 
Tel.: 239 980 050 
Fax: 239 983 919 
E-mail: gresco@gresco.pt 
Site: www.gresco.pt 
 
Recer - Indústria de Revestimentos 
Cerâmicos, SA 
Apartado 20 
3771-953 Oliveira do Bairro 
Tel.: 234 730 500; Fax: 234 730 501/2 
E-mail: recer@recer.pt 
Site: www.recer.pt 
 
Vicaima - Indústria de Madeira e 
Derivados, SA 
Apartado 9 
3730-953 Vale de Cambra 
Tel.: 256 426 300 
Fax: 256 426 301 
E-mail: vicaima@vicaima.com 
Site: www.vicaima.com 
 

Wood Target - Consultoria em 
Madeiras e Marketing 
E-mail: geral@woodtarget.pt  
Site: www.woodtarget.pt  
 

DOSSIER  
MATERIAIS DE 
RENOVAÇÃO E 
REABILITAÇÃO 
 
Reynaers Aluminium, SA 
Parque Industrial Manuel da Mota 
Avenida Infante D. Henrique, 17, 
Apartado 234 
3100-354 Pombal 
Tel.: 236 209 630; Fax: 236 219 435 
E-mail: portugal@reynaers.com 
Site: www.reynaers.pt       
 
Termolan - Isolamentos  
Termo-acústicos, SA 
Avenida de Poldrães, 10 
4795-006 Vila das Aves 
Tel.: 252 820 080; Fax: 252 820 089  
E-mail: termolan@termolan.pt 
Site: www.termolan.pt 
 
Universidade Lusófona do Porto 
Rua Augusto Rosa, 24 
4000-098 Porto 
Tel.: 222 073 230; Fax: 222 073 237 
E-mail: info@ulp.pt 
Site: www.ulp.pt 

 
ECONOMIA 

 
CI - Confidencial Imobiliário 
Rua Gonçalo Cristóvão, 185, 6º  
4049-012 Porto 
Tel.: 222 085 009; Fax: 222 085 010  
E-mail:  
gestao@confidencialimobiliario.com 
Site: www.confidencialimobiliario.com 
 

ENTREVISTA 

 
Teka Portugal 
Estrada da Mota, Apartado 533 
3834-909 Ílhavo 
Tel.: 234 329 500 
E-mail: sacliente@teka.pt 
Site: www.teka.com 
 

EVENTOS 

 

OLI - Sistemas Sanitários, SA 
Travessa de Milão, Esgueira  
3800-314 Aveiro 
Tel.: 234 300 200 
Fax: 234 300 210 
E-mail: geral@oli-world.com  
Site: www.oli-world.com 
 
Plataforma para a Const. Sustentável  
Cluster Habitat Sustentável    
Dep. Eng. Civil - Universidade  
de Aveiro 
3810-193 Aveiro 
Tel.: 234 401 576  
E-mail: 
centrohabitat@centrohabitat.net 
Site: www.centrohabitat.net 
 
Sanitop - Sistemas Sanitários e 
Climatização, Lda 
Rua D - Zona Industrial 2ª Fase  
Apartado 538  
4935-232 Neiva, Viana do Castelo 
Tel.: 258 105 400 
Fax: 258 350 011 
E-mail: sanitop@sanitop.pt 
Site: www.sanitop.pt 

 

REABILITAÇÃO 

 

blaanc 
Rua do Sol a Santa Catarina, 18, RC 
200-455 Lisboa 
E-mail: lisboa@blaanc.com 
Site: www.blaanc.com

80

Moradas

PRÓXIMA EDIÇÃO 

NOVOS MATERIAIS E TECNOLOGIAS

RESERVE JÁ!
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