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CAROS COLEGAS, 
 
Neste período de incerteza e com um 
ambiente externo cheio de ameaças, a 
Associação dos Materiais de Construção 
foi assim como uma referência para nós 
comerciantes independentes de materiais 
de construção e produtos sanitários. E, 
como já referi na carta em que me dirigi 
aos Caros Colegas Associados no pico da 
pandemia em Portugal, “por trás de uma 
nuvem negra há sempre um sol radiante”, 
pois bem, o nosso sector parece ter pas-
sado um pouco ao lado das piores conse-
quências desta catástrofe de saúde públi-
ca, pelo menos por agora. 
 
Não temos memória de tanta atividade 
associativa e tão intensa como a que foi 
vivida durante os últimos dois meses, de 
fim de Março até meados de Maio. O site 
da APCMC atingiu picos de acessos e 
visualizações como nunca, obviamente 
com o tema COVID-19 a dominar 99% 
dos movimentos de download e de con-
sulta, legislação, recomendações, orien-
tações, dados sectoriais e gerais, ativida-
de, saúde, etc.. O telefone não parou, 
quer no sentido de atender as dúvidas 
dos Associados, quer no sentido de obter 
informação clara, credível e oficial de 
diversas fontes e ou fazer pressão para 
defender os interesses dos associados e 
do sector. 
 

As nossas empresas passaram de estar 
na eminência de ser decretado o seu 
encerramento para a consideração de ati-
vidade indispensável, o que foi extrema-
mente necessário à manutenção da cons-
trução que se encontrava num excelente 
momento de crescimento. Mas não só, 
demos um enorme contributo para a 
saúde pública, pois foram milhares as 
famílias que nos seus ambientes confina-
dos recorreram às lojas de materiais de 
construção para fazerem pequenas obras 
em casa e assim ocuparem os seus tem-
pos livres também no “bricolage”, com 
muitos benefícios. 
 
Quanto ao futuro, tenho que referir que 
nem tudo está claro ainda. No entanto, e 
fazendo fé nas previsões que foram anun-
ciadas aquando do nosso primeiro 
“Seminário APCMC Online”, via Zoom, a 
construção e o comércio de materiais de 
construção em Portugal podem este ano 
verificar ainda um crescimento próximo de 
zero ou ainda um pouco mais positivo con-
forme o cenário mais ou menos negativo 
que se venha a concretizar. Quanto ao 
próximo ano, as taxas de crescimento já 
serão um pouco mais confortáveis. 
 
A situação que estamos a viver também 
está a transformar a nossa associação. 
Durante o mês de Maio realizámos vários 
webinares, adaptamos os nossos progra-

mas de formação ao online e tivemos mais 
um momento alto da vida da APCMC, com 
a realização da Assembleia Geral Or di -
nária com uma participação que já há mui-
tos anos não se verificava (o Zoom facili-
tou). Antes da assembleia realizámos o 
nosso segundo “Seminário APCMC On -
line” sobre o tema “Experiência do Cliente 
- Caso Saint Gobain Portugal”, mais um 
sucesso, grande seminário e grande parti-
cipação. 
 
“Nem tudo serão rosas”! Temos que estar 
atentos às ameaças mas também às opor-
tunidades e o Online está dos dois lados 
da situação em que vivemos. Todos temos 
que refletir sobre as implicações das 
mudanças de mercado que emergem 
mais rapidamente do que seria de espe-
rar. 
 
Mas já sabe, juntos somos mais fortes e a 
APCMC continuará a ser uma referência 
para nós e para os nossos negócios.  
 
Como tivemos oportunidade de deixar evi-
dente durante a Assembleia Geral do pas-
sado dia 26 de Maio, o nosso Propósito é: 
 
“Estamos totalmente dedicados para con-
tribuir para o sucesso sustentável dos 
nossos associados”   
 
Bons negócios e espírito associativo! 
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Barbot Nature é a nova tinta amiga do ambiente 

Atenta às preocupações dos consumidores 
com o meio ambiente, a Barbot lança pela 
primeira vez no mercado português uma 
tinta produzida com resina baseada em pro-
dutos renováveis em vez de combustíveis 
fósseis. Como consequência a utilização da 
Barbot Nature permite a redução na emis-
são de Dióxido de Carbono para a atmosfe-
ra. Por exemplo para a pintura de um apar-
tamento de 100 metros quadrados, permite 
a redução 4,5 kg de emissão de Dióxido de 
Carbono e serão utilizados menos 3 kg de 
combustíveis fósseis. Ou seja, contribui de 
forma significativa para a sustentabilidade 
do ambiente.  
 
“Há dois anos fomos a primeira marca a lan-

çar uma tinta sem biocidas (Dioplaste 
Eco) no mercado português e a Barbot 
Nature surge na sequência dessa tinta e 
do desejo que temos em contribuir para a 
preservação do meio ambiente”, afirma 
Carlos Barbot, CEO do grupo Barbot. Para 
o responsável este é apenas mais “um 
passo que a marca dá na inovação e na 
resposta às exigências do mercado atual”. 
 
A Barbot Nature, que foi desenvolvida 
durante um ano e meio pelo departamento 
de Investigação & Desenvolvimento, esta-
rá disponível nas 21 lojas Barbot a partir 
de abril e o consumidor poderá escolher 
entre 56 cores. A solução oferece a garan-
tia de qualidade da marca com caracterís-

ticas indispensáveis: resistência à esfre-
ga; acabamento mate; boa cobertura e 
elevada qualidade. Tal como a Dioplaste 
ECO, esta solução está também isenta de 
conservantes. 
 
A Barbot Nature é a primeira solução de 
uma linha de produtos que a Barbot está a 
desenvolver para lançar no mercado. Este 
lançamento tem um sabor especial, já que 
é lançado no ano em que a Barbot come-
mora 100º aniversário, mostrando que 
continua na vanguarda do sector e que 
continua a escrever marcos importantes 
na sua História.  
  
FONTE: YOUNGNETWORK PORTO 
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Dekton® Avant-Garde´20  
Menção honrosa nos NYCxDesign Awards 2020 

escolha do prestigiado painel de júris, 
liderado pela diretora da publicação 
Interior Design, Cindy Allen. 
 
A menção honrosa foi atribuída a 
Dekton® Avant-Garde´20 nas categorias 
“Pro duto” e “Cozinha”. Esta iniciativa 
celebra os principais destaques nas 
áreas de design, design de interiores, 
produtos, imobiliário, iluminação e tec-
nologia.   

O Grupo Cosentino, multinacional líder 
global na produção e distribuição de 
superfícies inovadoras para arquitetura 
e design, com operação em Portugal, 
tem o prazer de anunciar que a sua 
nova série de cores Dekton® Avant-
Garde´20 recebeu uma menção de 
honra nos NYCxDesign Awards 2020 
da revista americana Interior Design.  
 
Recentemente foi dada a conhecer a 
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Esta inspiração pode ser encontrada e tes-
tada nas várias ferramentas que a marca de 
cor Chromatic oferece. A jornada inicia-se 
nas redes sociais, passa pelo site onde 
pode também utilizar o simulador de cor e 
ver como fica na sua divisão a cor Bleu 
Seram, ou qualquer outra das 1170 cores 
disponíveis. Antes da decisão final é possí-
vel levar para casa o tester Chromatic que 
permite efetuar um teste de cor em ambien-
te real antes da realização da compra. 
“Mudar a decoração de casa é algo impor-
tante e há imensas decisões a serem toma-
das. Queremos assim ajudar a simplificar 
essas decisões acompanhando todo o pro-
cesso de escolha de cor”.  
 
Fonte: Hill+Knowlton 

PPG Dyrup elege pela primeira vez a cor do ano

Um azul da cor do céu e da água, que nos 
transporta para um ambiente sereno. Um 
tom profundo que valoriza qualquer que 
seja o seu estilo - descontraído ou mais 
sofisticado. É a cor do ano para a PPG 
Dyrup, Bleu Seram. 
 
A cor escolhida pelos designers e espe-
cialistas de cor da PPG, é o elemento 
central para todas as inspirações de 
ambientes para o ano de 2020. O azul, 
profundamente ligado à criatividade, à 
serenidade e à estimulação do pensa-
mento, é uma cor fria que apresenta uma 
enorme possibilidade de combinações: 
destaca cores quentes como a terracota 
ou os laranjas, combina na perfeição com 
branco, cinza e madeiras. Outros azuis 

são também uma combinação a explo-
rar, com o degradé a ser um exemplo 
sofisticado de utilização da cor. 
 
Gonçalo Cunha Gomes, Marketing 
Manager da PPG Dyrup, adianta “a 
escolha desta cor vem de uma aborda-
gem global que reúne os nossos estilis-
tas e designers internacionais. Cada 
um apresenta a sua análise e exempli-
fica o que será a tendência para o ano 
seguinte, uma inspiração que pode vir 
de vários materiais, revistas, passerelles. 
O objetivo é ilustrar as grandes tendên-
cias de paletas de cor que darão apoio 
tanto aos nossos clientes como a quem 
procura inspiração para o seu projeto de 
decoração”. 
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podendo ficar à vista ou pintado. Além disso, 
tem também melhorias de desempenho, 
conforto térmico e otimização de espaço 
face ao seu antecessor”, comenta Raul 
Gomes, Account Manager da Euronit para 
Portugal. 
 
O hotel Dona Maria é um investimento da 
JHM-Investimentos Turísticos e vai trazer 18 
quartos ao mercado hoteleiro da Figueira da 
Foz, num conceito de hotel de charme.  
 
Com uma área bruta de construção de cerca 
de 450 m², distribuídos por quatro pisos 
acima do solo e área em cave, a unidade 
resulta da reabilitação de um imóvel de uso 
residencial com projeto assinado pelo atelier 
José Baganha & Arquitectos Associados. Os 
trabalhos de construção estão a cargo do 
Grupo Isidoro e deverão ficar concluídos no 
final do verão.  
 
A Euronit é uma marca Etex, disponibilizan-
do materiais e soluções construtivas para 
dar resposta a qualquer necessidade de 
coberturas em projetos residenciais e não 
residenciais. Está presente em Portugal 
através de uma rede de distribuidores de 
referência de materiais de construção. 

dade o acabamento interno em madeira 
formado por uma placa de MDF hidrófugo 
de 3 mm. Com uma utilização predominan-
te em projetos residenciais, este produto é 
agora também cada vez mais procurado 
para projetos de uso hoteleiro e turístico. 
 
“A durabilidade e o conforto térmico são 
caraterísticas de base do novo 
Naturtherm+ Wood, que traz agora a van-
tagem acrescida face ao anterior 
Naturtherm+ da Euronit uma vez que o 
acabamento em madeira proporciona ao 
utilizador a opção de conclusão em obra, 

A nova solução Naturtherm+ Wood, da 
Euronit, foi a escolhida para aplicar na 
cobertura do hotel Dona Maria, uma unida-
de de 4 estrelas que irá nascer no largo Luís 
de Camões, em plena marginal da Figueira 
da Foz. 
 
Naturtherm+ Wood é o novo painel sanduí-
che para telhado da marca de soluções de 
cobertura Euronit, pertencente à Etex. 
Composto por uma placa de fibrocimento 
Granonda e um isolamento em poliuretano 
moldado por injeção de densidade de 40 
kg/m³, Naturtherm+ Wood traz como novi-

Novo hotel de charme na marginal da Figueira da Foz equipado com Naturtherm+ Wood da Euronit
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torneiras de bancada ou de parede que, 
além de terem um design atrativo, propor-
cionam mais espaço para lavar as mãos, 
facilitam a limpeza e melhoram a higiene 
em comparação com as soluções standard 
convencionais. 
 
É que, para além desta situação excecio-
nal, as casas de banho públicas devem 
cumprir uma série de requisitos como um 
design que facilite a manutenção e a higie-
ne da instalação, que garanta a fiabilidade 
do funcionamento diário e que evite danos 
causados por má manipulação ou atos de 
vandalismo. Também a poupança no con-
sumo de água e eletricidade representa um 
papel importante tanto na instalação como 
na utilização diária. 
 
Tendo em conta estes critérios, outras solu-
ções como as sanitas e os móveis suspen-
sos também se configuram como elemen-
tos cómodos e funcionais para as casas de 
banho públicas, dado que facilitam a limpe-
za ao eliminar os recantos e os espaços 
escondidos onde se pode acumular a suji-
dade. Da mesma forma, as sanitas 
Rimfree®, sem rebordos no interior, acabam 
com outro dos focos de bactérias e resí-
duos e garantem que a limpeza da zona 
seja cómoda, acessível e simples. 

Este sistema fiável, que proporciona mais 
higiene a um momento sensível como é a 
passagem pela casa de banho, ativa-se 
sem contacto e total fiabilidade quando o 
utilizador se afasta ou quando aproxima a 
mão do sensor de infravermelhos incorpo-
rado e está disponível também para uri-
nóis, incluindo a gama de urinóis Geberit 
Preda e Selva. 
 
Da mesma forma, outras soluções como 
as torneiras inteligentes Geberit Piave ou 
Geberit Brenta, que também se ativam 
automaticamente ao detetar a presença 
do utilizador e até produzem a sua própria 
eletricidade, configuram-se como outra 
das propostas mais práticas. Trata-se de 

Agora mais do que nunca, as casas de 
banho de edifícios públicos com elevada 
frequência de utilizadores deverão reunir 
determinadas exigências particulares. Daí 
que a Geberit, especialista em louça sanitá-
ria e tecnologia para a casa de banho, pro-
ponha uma solução que passa, entre outras 
coisas, por autoclismos e torneiras sem 
contacto. 
 
Num contexto como o atual, a marca suíça 
aposta na “casa de banho contactless” com 
soluções práticas e higiénicas para locais 
com elevada rotação de público, como as 
que proporcionam as placas de descarga 
Sigma10 e Sigma80, que ativam a descar-
ga da água da sanita de forma automática. 

Autoclismos e torneiras “contactless”: a solução para as casas de banho públicas 
na atual conjuntura
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Pegoland Elastic: Adesivo reativo com excelente flexibilidade de elevadas prestações

O Pegoland Elastic R2T é um adesivo reativo bi-
componente com excelente flexibilidade e eleva-
da aderência, ideal para colagem de peças cerâ-
micas e pedra natural nas condições mais exi-
gentes ou até sobre suportes não convencionais, 
como madeira, metal, PVC, linóleo… 
 
A sua elevada flexibilidade permite que seja o 
adesivo apropriado para a colagem de cerâmica 
em suportes ultra deformáveis e seja especial-
mente indicado para colocação de lâmina cerâ-
mica ou cerâmica de baixa espessura reforçada 
com malha em fachadas. 
 
Ao ser um produto livre de cimento, garante 
uma colocação de cerâmica sem eflorescên-

cias, minimizando o risco de aparecimen-
to das incómodas manchas brancas 
sobre cerâmica escura. 
 
Para além de se tratar de um produto 
com excelente trabalhabilidade, facilmente 
aplicável e sem despegamento, torna-se 
assim ideal para colocações na vertical. É 
um produto não nocivo e não tóxico, 
sendo as ferramentas limpas facilmente 
com água. 
 
Por tudo isto, o Pegoland Elastic permite 
que o colocar cerâmica em situações que 
habitualmente se considerariam difíceis se 
convertam em simples. 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
• Aderências excecionais 
 

• Extra - Flexível 
 

• Excelente trabalhabilidade 
 

• Não despega 
 

• Não é nocivo nem tóxico 
 

• Multi - Suporte: ideal para suportes não habi-
tuais em construção, como madeira, metal, 
pvc… 
 

• Multi - Formato 
 

• Ideal para lâmina cerâmica com malha em 
fachadas 
 

• Minimiza o risco de eflorescências 
 

• Ferramentas facilmente laváveis com água 
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Os webinars da Leca® são a 
forma perfeita para aprofundar 
conhecimentos sobre a aplica-
ção do agregado leve de argila 
expandida Leca® em soluções de 
infraestruturas, edifícios ou ges-
tão urbana de águas pluviais. 
 
Em www.leca.pt, pode consultar 
a agenda de webinars e inscre-
ver-se nas diversas sessões, 
visualizar as gravações dos 
webinars terminados e/ou solici-
tar uma sessão exclusiva para si 
ou para a sua empresa. 
 

Webinars da Leca®

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

visite também o site dedicado http://app.apcmc.pt
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piente na placa de indução total, esta con-
figuração permite um ajuste automático de 
temperatura. Um recurso de reconheci-
mento inteligente de recipientes patentea-
do pela marca. Já o SilentMove permite 
que os recipientes deslizem silenciosa-
mente, uma vez que os gráficos são im -
pressos na parte interior da cerâmica de 
vidro e não na parte superior. Na base 
dessa funcionalidade está uma superfície 
de vitrocerâmica de alta qualidade e trans-
parente, que se faz acompanhar de um 
design elegante e minimalista. 
 
Na avaliação, o júri elogiou esse aspeto, 
comentando que: “Esta placa de indução 
é uma surpresa! Além de oferecer uma 
experiência dinâmica e fluida na cozinha, 
a KM7897 FL apresenta uma estética into-
cável, mas divertida. A equipa de design 
da Miele criou uma verdadeira experiência 
de culinária divertida, inteligente e inspira-
dora. Bravo!” 
 
Também outros quatro equipamentos da 
Miele foram distinguidos no iF Design 
Award: duas máquinas de lavar para labo-
ratório e as compactas máquinas de lavar 
de roupa da série Little Giants (ambas da 
série comercial de modelos da Miele 
Professional) e o elegante exaustor de ilha 
Aura 3.0. 
 

Para todos os que privilegiam flexibilida-
de e intuição na hora de cozinhar, a indu-
ção de superfície total representa o auge 
da conveniência. Com KM 7897 FL1, é 
possível colocar até 6 recipientes em 
qualquer lugar da placa de cerâmica de 
90 cm e movimentá-los para qualquer 
lugar. As placas de indução da Miele de 
superfície integral adaptam-se ao cozi-
nheiro e não o contrário. Tão conveniente 
quanto o uso dos comandos SmartSelect: 
não importa para onde desloque o reci-

A placa de indução KM 7897 da Miele 
com superfície total provou estar à altura 
do iF Design Award, conquistando a maior 
distinção, o iF Gold Award 2020. Todos os 
anos, os prémios são atribuídos pelo iF 
International Forum Design GmbH, uma 
das mais antigas instituições de design do 
mundo, em Hannover. Este ano, o júri 
internacional, composto por 78 membros, 
recebeu cerca de 7.300 inscrições de 56 
países, entre os quais se encontram os 75 
vencedores do prémio iF Gold.  
 

Miele conquista o iF Product Design Gold Award com placa de indução total 



tomando decisões e ações em prol de asse-
gurar e dar prioridade ao abastecimento dos 
seus clientes. 

O crescimento desta indústria portuguesa 
tem sido progressivo de ano para ano. A 
Pardal acredita que se deve fortalecer a 
união com os parceiros portugueses, 

A Pincelaria Pardal acaba de lançar 
os seus produtos com uma nova ima-
gem para o mercado dos materiais 
de construção e decoração. 
 
Ao longo do ano de 2020, os produ-
tos Pardal irão estar expostos nos 
mais variados pontos de venda de 
Portugal, bem como no mercado 
internacional, com uma imagem mais 
moderna, colorida e apelativa, sem-
pre com o foco na qualidade ímpar 
que a empresa habituou os seus 
clien tes. Com a renovação das 
emba lagens, será transmitida a força 
e a excelência da marca, não só pela 
sua distinta presença no mercado há 
66 anos, mas também pelo cresci-
mento atual e aposta no futuro. 
 
PRODUTO NACIONAL 
 
A Pincelaria Pardal continua a deli-
near estratégias para o desenvolvi-
mento de novos produtos de qualida-
de, para a modernização das linhas 
de produção com equipamentos mais 
eficientes e para a garantia da máxi-
ma satisfação dos clientes, tanto 
pela singularidade dos seus produtos 
como pela qualidade do serviço pres-
tados pela equipa . 

A Pardal renova a imagem



16

Revigrés apresenta novas coleções no catálogo geral 2020

Em 2020, a Revigrés volta a reunir todas as 
suas coleções de pavimentos e revestimen-
tos cerâmicos num único Catálogo Geral. 
 
São muitas as novidades que a marca apre-
senta neste novo catálogo, as quais irão 
contribuir para escrever as histórias de 
sucesso dos projetos dos seus parceiros e 
clientes, ao longo do ano. 
 
A par de coleções emblemáticas, como a 
Coleção Cromática, com 40 cores, 10 for-
matos e 3 acabamentos - disponível em 
objetos BIM - o novo Catálogo Geral da 
Revigrés apresenta as mais recentes solu-
ções cerâmicas. 
 
A nova Coleção Vogue apresenta revesti-
mentos e pavimentos com reflexos dos 
metais mais nobres, numa elegância dis-
creta que permite criar ambientes requinta-
dos. Está disponível em 6 cores e 4 forma-
tos (30x60, 60x60, 45x90 e 90x90 cm). 
 

Depois da coleção Nordik, com o novo formato 
180 cm, para revestimento e pavimento, a 
Revigrés apresenta Nordik Lines. 
 
Nordik Lines é uma coleção de revestimentos 
cerâmicos inspirada na nobreza das madeiras 
nórdicas e enriquecida com linhas em relevo que 
dão um charme intemporal aos espaços interio-
res. Está disponível em 4 cores, no formato 30x90 
cm. 
 
O Catálogo Geral Revigrés 2020 traz também 
uma retrospetiva moderna do mosaico em peque-
no formato através da Coleção Retro. Com 9 
cores vibrantes, no formato 20x40 com pré corte 
em 10x10 cm, esta solução pretende dar reposta 
às tendências atuais dos projetos de reabilitação. 
 
Mix Reliefs traduz a aposta da Revigrés em cole-
ções com relevos e estruturas. Uma mistura de 
linhas, volumes e texturas, com jogos de luz e 
sombras, que cria movimento e dá vida própria 
aos ambientes. 

MixForms, MixPeak e MixStep combinam 
com a cor White Cool da coleção Unicolor 
e estão disponíveis nos formatos 30x60 e 
30x90 cm. 
 
A coleção Urban passa a estar disponível 
em mais 4 formatos (30x30, 45x90, 
60x120 e 90x90 cm) - num total de 7 - e na 
cor Antracite, apresentando agora 6 cores 
que permitem criar ambientes inspirados 
na paisagem de betão das grandes metró-
poles. 
 
No Catálogo Geral 2020, a Revigrés tam-
bém convida a dar asas à imaginação e 
propõe enriquecer os projetos através da 
aplicação das suas peças de cerâmica em 
superfícies alternativas. 
 
Simultaneamente, o novo catálogo lança 
um novo serviço: a possibilidade de identi-
ficar os projetos com a marca, personali-
zando a obra com o logotipo Revigrés. 
 

Vogue Nordik Lines

Retro Mix Reliefs
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Facilitando a ventilação natural, o Master Line 
8 SoftTone® utiliza uma interface cuidadosa-
mente projetada para conter o ruído. Na prá-
tica, permite que os habitantes abram as suas 
janelas atenuando o ruído excessivo do 
ambiente urbano, aumentando o conforto e 
reduzindo a dependência de equipamentos 
AVAC. 
 
Marta Ramos, diretora de marketing da 
Reynaers, refere: “Os estilos de vida e de tra-
balho modernos, em ambientes urbanos e 
movimentados, a par e passo com a susten-
tabilidade, são tendências que vieram para 
ficar e representam um desafio no sector.” 
 
Masterline SoftTone® responde a esses 
desafios e é o resultado de uma parceria 

entre a Arup, que desenvolveu a tecnolo-
gia, e a Reynaers, que a viabilizou para a 
envolvente do edifício. O conhecimento 
académico e os vastos anos de experiên-
cia foram combinados num produto sus-
tentável, em benefício de todas as partes 
da indústria da construção. 
 
Por ser uma janela de abertura paralela, 
MasterLine 8 SoftTone® oferece uma 
superfície aberta maior por m² quando 
comparada com as janelas de abertura 
tradicional. Juntamente com o SoftTone, o 
desempenho acústico aumenta significati-
vamente, fornecendo uma solução arqui-
tetónica adequada ao futuro da constru-
ção. 

A Reynaers, fornecedora líder de soluções 
de alumínio, lançou o MasterLine 8 
SoftTone® - uma janela de abertura paralela 
que permite arrefecimento e ventilação 
naturais em ambientes urbanos, enquanto 
filtra o ruído de forma inovadora para pro-
porcionar espaços confortáveis aos utiliza-
dores dos edifícios. 
 
A Organização das Nações Unidas estima 
que, em 2050, 68% da população mundial 
viva em áreas urbanas movimentadas, 
aumentando a necessidade de espaços de 
vida e de trabalho que sejam sustentáveis e 
confortáveis. A obtenção dos resultados 
desejados depende de soluções arquitetóni-
cas inovadoras que auxiliem a atenuação 
do ruído. 
 

Reynaers reduz exposição ao ruído com a introdução do MasterLine 8 SoftTone® 
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ISOVIT CLÁSSICO - A SOLUÇÃO MAIS CON-
VENCIONAL E ECONÓMICA 
 
O sistema ISOVIT Clássico, de painéis em 
EPS, garante um elevado desempenho tér-
mico, leveza, facilidade de manuseamento, 
corte e ajuste. 
 
O acabamento acrílico decorativo com ISO-
VIT REV pode ter uma textura fina e média 
numa vasta opção de cores que podem ser 
afinadas. 
 
ISOVIT CORK - SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL, 
100% PORTUGUÊS 
 
A opção pelo sistema ISOVIT CORK, painel 
em aglomerado de cortiça expandida ICB, é 
garantia de uma performance térmica eleva-
da, da melhoria do isolamento acústico e da 
qualidade da produção nacional. A excelên-
cia desta solução, sob o ponto de vista da 
sustentabilidade e da permeabilidade ao 
vapor de água, deve-se à associação da cor-
tiça à Cal Hidráulica Natural (NHL). Para a 
colagem e regularização dos painéis ICB 
aplica-se ISOVIT E-CORK, uma argamassa 
de NHL aligeirada com pó de cortiça. Este 

sistema permite um acabamento areado fino 
com REABILITA CAL AC, argamassa exclusi-
va com NHL, e posterior aplicação de pintura 
à base de silicatos com ISOVIT AD 25 (primá-
rio) e ISOVIT REV SP (tinta de silicatos). 
Desta forma é possível assegurar uma boa 
permeabilidade ao va por de água. 
 
ISODUR - REBOCO TÉRMICO FÁCIL DE APLICAR E 
RESISTENTE 
 
O sistema ISODUR distingue-se dos restan-
tes sistemas de isolamento térmico pela resis-
tência mecânica, facilidade de aplicação e 
elevada durabilidade. É o único sistema que 
assegura um isolamento térmico contínuo, 
sem juntas nem fixações, aderindo aos supor-
tes ininterruptamente. 
 
O desempenho térmico sem perda de carate-
rísticas mecânicas, a variedade de acaba-
mentos e simplicidade de metodologia de 
aplicação são fatores determinantes na esco-
lha desta solução de isolamento pelos proje-
tistas, aplicadores e utilizadores em geral. 
 
Se ainda tem dúvidas sobre isolamento térmi-
co, entre em contato com a equipa SECILTEK. 

Quer isolar termicamente um edifício de 
serviços ou habitacional, uma obra nova ou 
uma obra de reabilitação e não sabe o que 
escolher? Valoriza mais a questão econó-
mica, a performance térmica e acústica, os 
materiais sustentáveis ou a facilidade de 
aplicação?  
 
Faça a sua escolha de forma informada, 
garanta uma metodologia de aplicação cor-
reta e opte sempre por sistemas ETICS 
com Aprovação Técnica Europeia. 
 
Saiba qual o isolamento térmico mais ade-
quado às suas necessidades. 

SECILTEK - Soluções de Isolamento Térmico 
A eficiência energética começa na escolha dos materiais 
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que exige um apoio adicional ao mercado da 
construção, que não parou de todo” refere 
Gonçalo Carvalho (Diretor de Marketing da 
SIKA Portugal e do Mercado-Alvo Building 
Finishing). 
 
Nesse sentido, a SIKA Portugal tem vin do 
recentemente a dar foco a várias iniciativas 
adicionais no âmbito da transformação digi-
tal, ao criar novas ferramentas e ações que 
permitem servir com excelência os clientes e 

a sua comunidade profissional e particular. 
“Temos feito um esforço considerável no 
sentido de facilitar ao máximo o acesso à 
informação técnica que sempre disponibili-
zámos ao mercado, de a tornar mais perce-
tível, amigável e fácil de usar. Nesse sentido, 
lançamos nos últimos 2 meses e de uma 
forma ágil e massiva, uma vasta agenda de 
novos webinars técnicos formativos, um 
novo website muito mais fácil de navegar e 
vários flashes informativos SIKA ACADEMY 
que partilhamos habitualmente 2 vezes por 
semana em 4 redes sociais (Facebook, 
Linkedin, Whats App e Instagram)”, acres-
centa o res ponsável da Sika.  
 
Os Webinars Formativos em que a Sika tem 
estado muito focada têm sido realizados, 
quer de forma customizada face às necessi-
dades dos parceiros Sika, quer através de 
outros webinars feitos também em sistema 
aberto à comunidade geral do sector da 
construção, sendo possível a inscrição pré-
via a qualquer profissional ou particular de 
uma forma fácil no novo website da Sika 
Portugal (prt.sika.com) onde a agenda está 
disponível.  
 
O novo website da Sika Portugal está orga-
nizado por campos de aplicação o que facili-
ta uma interação muito ágil e amigável com 
a comunidade do sector que o utiliza. 

A SIKA Portugal tem aproveitado o contexto 
da COVID-19 para criar mais proximidade 
aos seus clientes, profissionais da constru-
ção, arquitetos e engenheiros e até aos par-
ticulares.  
 
“A entrega de mais valor nesta conjuntura é 
crucial para promover uma ligação eficaz da 
nossa marca com os consumidores de solu-
ções SIKA e com as respetivas comunida-
des profissionais, perante uma realidade 

SIKA oferece mais apoio técnico ao sector da construção 
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Alterações do ITED4 na marca TEV

barramento de terra, que será interligado ao 
BGT (Barramento Geral de Terra das ITED) 
existente no ATE inferior, com a secção nomi-
nal mínima de 4 mm2. 
  
Para efeitos de telecontagem, recomenda-se 
a interligação por tubagem do ATE aos armá-
rios dos contadores de eletricidade, água e 
gás da marca TEV fabricados em poliéster 
reforçado a fibra de vidro. 
 
Por vezes, não será fácil para um projetista 
escolher o tipo de ATE a implementar, deriva-
do a algumas funções de redes a instalar. A 
marca TEV disponibiliza várias soluções faci-
litando o trabalho dos técnicos. 

CAM - Caixa de Acesso Multioperador 
  
A TEV desenvolveu uma caixa com as carac-
terísticas técnicas da CAM que se destina a 
ser instalada em parede, interior ou exterior, 
como alternativa à CVM. 
  
A CAM é constituída por um compartimento e 
por 2 tubos que prolongam a sua face inferior 
até ao subsolo. Estes tubos, com as dimen-
sões mínimas de Ø63 mm, destinam-se à 
ligação a redes de operador. 
  
As dimensões mínimas internas do comparti-
mento da CAM são: 220 x 220 x 90 (L x A x P 
em mm). 
  
A face exterior da tampa, ou porta, deve estar 
devidamente identificada de acordo com a 
imagem seguinte 
  
Na CAM é obrigatória a existência de dispo-
sitivo de fecho, com ou sem segredo.

Para isso, deve-se ter algumas recomenda-
ções sobre o ATE de modo a garantir as fun-
ções desejadas e obrigatórias: 

 
• De interligação com as redes públicas de 
comunicações eletrónicas ou com as 
redes provenientes das ITUR privadas; 
 

• De gestão das diferentes redes de cabos 
de pares de cobre, coaxiais e de fibra ótica; 
 

• De eventual integração dos sistemas de 
domótica, videoporteiro e sistemas de 
segurança. 

 
Por vezes, não será fácil para um projetista 
escolher o tipo de ATE a implementar, deriva-
do a algumas funções de redes a instalar. A 
marca TEV disponibiliza várias soluções facili-
tando o trabalho dos técnicos. 

ATI - Armários de Telecomunicações Indi vi -

duais  
 
De acordo com os técnicos de ITED, assume-
se que o ATI faz parte de uma rede individual 
das infraestruturas de telecomunicações para 
edifícios. Este é o elemento de centralização 
e flexibilização de toda a infraestrutura de 
telecomunicações de um fogo / fração, pelo 
que tem de estar preparado para receber os 
serviços de comunicações dos operadores, 
estes suportados nas redes de pares de 
cobre, cabo coaxial e fibra ótica.  
 
A marca TEV, para além de desenvolver e 
fabricar este tipo de produtos, tem uma preo-
cupação para as condições físicas de flexibili-
zação dos mesmos, complementando-os com 
equipamentos ativos que possibilitem a ges-
tão de suporte a serviços, distribuindo-os por 
diferentes áreas do fogo / fração. 
 
O ATI da gama MEGA é constituído por uma 
única caixa (fundo), onde são alojados os res-
petivos repartidores de cliente, que estabele-
cem a interligação entre a rede coletiva, ou de 
operador (no caso de uma fração individual), 
e a rede individual de cabos. 
 
Como se pode verificar na imagem seguinte, o 
ATI contém obrigatoriamente um espaço para 
albergar no seu interior equipamentos ativos, 
tais como conversores eletro-óticos (ONT), rou-
ters, switch, modem ou amplificador de CATV/ -
MATV, entre outros, ficando com um espaço de 
reserva de volume mínimo de 8 dm3. 

Caixa ATE Montagem Embutida 
• Uma única caixa para o ATE;  
 

ATE com desdobramento em: 
 
• ATE superior - a instalar normalmente 
perto do topo do edifício; 
 

• ATE inferior - a instalar normalmente 
perto do acesso subterrâneo. 
 

• ATE exterior - a instalar no exterior do edi-
fício, em local adequado. 

 
O ATE para o ITED4 vem equipado já com 
fechadura de segredo (fechadura do tipo 
RITA), pois o mesmo deverá ter acesso condi-
cionado uma vez que é nele que se alojam os 
secundários dos Repartidores Gerais (RG) das 
três tecnologias previstas, designadamente: 
 

• Pares de cobre: RG-PC; 
 

• Cabo coaxial: RG-CC; 
 

• Fibra ótica: RG-FO. 
 

O ATE superior, se existir, deve conter uma 
Cabeça de Rede (CR) que garanta a distribui-
ção de sinais de S/MATV por todos os fogos 
do edifício. O ATE superior deve possuir um 

ISM2R12PC8CC - ATI Saliente equipado  
com réguas com conectores 12PC/8CC/2FO 

IM2ATE - Caixa ATE montagem embutida com fechadura tipo Rita

KVOTBOX - caixa de contador para a EDP BOX

KVCAMFC - Caixa de Acesso Multioperador com fechadura triangular 

ATE - Armários de Telecomunicações para 
Edifícios 
 
A marca TEV, para completar toda a sua gama de 
telecomunicações desenvolveu e ajustou alguns 
equipamentos. Entre eles, destaca-se o ATE 
designado muitas vezes por um ponto de distri-
buição, constituído por um compartimento e pelos 
respetivos equipamentos e dispositivos alojados 
no seu interior. 
 
Pode-se concluir que o ATE é um dos equipamen-
tos mais importante de uma rede coletiva dos edi-
fícios. 
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No escrutínio experimental a que os pro-
dutos foram sujeitos, elevaram-se caracte-
rísticas como o design atrativo; a multifun-
cionalidade dos fornos Teka; a excelente 
capacidade de extração das suas chami-
nés decorativas com reduzidos níveis de 
ruído, painéis de fácil utilização, ilumina-
ção eficiente e motores ecológicos que 
garantem consumos reduzidos e contri-
buem para a redução da pegada carbóni-
ca da marca - num momento especialmen-
te delicado para o Planeta, no qual se 
exige uma maior responsabilidade tam-
bém por parte do sector privado.  
 
A versatilidade das placas de indução e 
vitrocerâmicas Teka - de fácil limpeza e 
intuitiva utilização, graças à função 
Synchro e outras funções diretas e espe-
ciais de cozinhado -, é também passiva de 
elogio transversal.  
 
Os 119 vencedores foram reconhecidos 
pelos portugueses que, atentamente, ava-
liaram a sua qualidade, o seu trabalho e 
reconheceram o seu valor. Ao receber este 
prémio, a Teka reafirma, pela terceira vez 
consecutiva, o seu compromisso para sim-
plificar, facilitar e trazer momentos ines-
quecíveis às famílias portuguesas. 
 
FONTE: EXCLAMAÇÃO DESIGN E COMUNICAÇÃO 

Teka distinguida com o Prémio Cinco Estrelas pelo 3º ano consecutivo 

A Teka Portugal venceu, pelo 3º ano consecutivo, 
o Prémio Cinco Estrelas nas categorias “fornos 
multifunções”, “exaustores” e “placas de indução 
e vitrocerâmicas”. A cerimónia de atribuição dos 
prémios decorreu em Janeiro, na Fábrica XL do 
LX Factory, em Lisboa. 
 

A atribuição deste galardão dá ênfase ao 
trabalho contínuo que a marca tem vindo a 
desenvolver: destacando-se enquanto 
líder de mercado em lava-louças e eletro-
domésticos de encastrar, de elevada qua-
lidade e excelência. Importante será recor-
dar que a Teka Portugal é nº 1 no mercado 
nacional de eletrodomésticos e uma das 
mais importantes unidades comerciais e 
industriais do grupo alemão Teka.  
 
“Este prémio é um reconhecimento impor-
tantíssimo para toda a família Teka. 
Acreditámos no nosso trabalho e sabemos 
que nos esforçámos por facilitar e simplifi-
car a vida dos portugueses. Receber o seu 
reconhecimento em Satisfação e Con fian -
ça é a prova firme de que pode-mos conti-
nuar o trabalho que temos vindo a desen-
volver.” - referiu Luís Leitão, Diretor 
Comercial da Teka Portugal.  
 
Os produtos premiados foram alvo de rigo-
rosos testes de experimentação e a boa 
notícia é que, face aos anos anteriores, 
melhoraram a sua classificação final, dei-
xando claras certezas de que os consumi-
dores confiam na marca e focam nesta as 
suas intenções de compra. Os critérios 
foram claros: a Teka vence em relação 
qualidade/preço, inovação e satisfação do 
cliente.  
 



22

TWO é o nome da série sanitária desenha-
da para ser simples e eficiente. 
 
Tendo como ambição uma eficiência hídrica 

elevada, a série TWO permitiu elevar a 
fasquia na redução do consumo de água 
por descarga eficiente. 
 
 

A sustentabilidade é para a ARCH Valadares, 
com 99 anos de atividade e inovação, o princípio 
fundamental da sua atividade. 
 
O esforço da empresa é compensado pela capa-
cidade em aproveitar os resíduos cerâmicos, 
obtendo produtos com garantia técnica de 20 
anos. 
 
A ARCH Valadares trabalha os produtos para 
que sejam eficientes na conceção, produção e 
em casa do cliente. 
 
A conceção inovadora da TWO, em que o design 
e engenharia do produto permitem um fluxo de 
água otimizado no interior da peça, assegura a 
limpeza com reduzido consumo de água. 
 
Esta melhoria técnica recentemente introduzi-
da assegura uma poupança de água que pode 
ser consultada neste quadro: 

TWO, inovação tecnológica e ambiental da ARCH Valadares
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Vicaima Match reflete exclusividade do Caju Le Petit Hotel

 A Vicaima, importante player internacional 
no design e na produção de soluções para o 
sector hoteleiro, foi a marca selecionada 
para integrar o Caju Le Petit Hotel, um 
empreendimento marcado pelo design 
exclusivo, mas também muito acolhedor, 
localizado no coração da cidade do Funchal, 
na Madeira. Membro do grupo Divine Hotels 
Collection este emblemático projeto, reflete 
elementos arquitetónicos que remetem para 
o passado, legitimando o arrojo e o pulsar do 
presente, onde soluções customizadas de 
portas e painéis desenvolvidas sob o concei-
to Vicaima MATCH contribuíram para esta 
viagem no tempo. 
 
Conforto, modernidade e alma é a tríade 
que designa esta nova unidade hoteleira, 
marcada pelo minimalismo urbano, sob 
assinatura da Nini Andrade Silva, reconhe-
cida internacionalmente como uma das 
designers de interiores mais conceituadas 
do mundo. 

Para as entradas dos quartos e suite do 
Caju Le Petit Hotel, foi selecionado o 
Portaro® Inverse EI30 AC41dB, com resis-
tência ao fogo de 30 minutos e isolamento 
acústico até 41 dB. Este produto é adequa-
do para instalação em locais onde os requi-
sitos de resistência ao fogo e o isolamento 
acústico são preponderantes. 
 
Toda a envolvência do espaço pauta pelo 
contraste marcante entre o betão e as 
pedras centenárias, respeitosamente pre-
servadas, e ainda pelo revestimento de 
todos os elementos Vicaima, desenvolvi-
dos em exclusivo para o projeto, que apre-
senta um concrete look. Este último, advém 
da aplicação das soluções Vicaima 
MATCH, que recorre a tecnologias de pro-
dução inovadoras, permitindo a reprodução 
customizada de diferentes materiais, 
padrões e texturas. O equilíbrio patente 
nestes distintos elementos: portas, aros, 
painéis de revestimento e coretes técnicas 

confere ao hotel uma identidade autêntica e 
exclusiva. 
 
No que concerne às zonas comuns a esco-
lha recaiu mais uma vez sobre a solução 
Portaro® Inverse, um conceito que reforça e 
que se alia às tendências da arquitetura 
moderna, uma vez que permite a integra-
ção da porta com painéis de revestimento, 
criando deste modo planos contínuos e 
harmoniosos. As opções técnicas eleitas 
para o Caju Le Petit Hotel, conferem con-
forto e segurança às exigências decorati-
vas de um local dinâmico, despojado, onde 
a comodidade impera. 
 
A Vicaima reitera uma vez mais a sua 
expertise e know-how, com soluções tailor-
made, que contribuem para o desenvolvi-
mento do sector hoteleiro, não descurando 
outros sectores nos quais atua, nomeada-
mente o habitacional, hospitalar e/ou servi-
ços. 
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No que diz respeito aos revestimentos, o seu 
desempenho técnico permite ir de encontro 
aos diversos níveis de absorção da cerâmica 
existentes no mercado e respetivos formatos. 
Destaque para a lâmina cerâmica e grandes 
formatos que podem agora ser colados com 
metade do peso da cola e com isso minimizar 
o esforço da aplicação. 
 
É também possível executar colagem de pas-
tilha de vidro, cerâmica ou outros tipos de 
mosaicos existentes. A composição do produ-
to contempla apenas o uso de cimento bran-
co, com isso minimizando o aparecimento de 
manchas quando utilizado para colagem de 
pedra natural. 
 
O webercol flex lev está disponível em mais 
de 500 pontos de venda de revendedores de 
materiais de construção. 

É um novo conceito de adesivo, uma nova 
experiência no processo de aplicação. 
 
Mantém o método tradicional de colagem, 
mas valoriza a minimização do esforço de 
quem o usa. A cremosidade no espalhamen-
to com a talocha e a sua boa textura, permite 
uma fácil execução do penteado da cola, 
desta forma facilitando a total transferência e 
contato entre o tardoz do revestimento e o 
suporte. 
 
O manuseamento de grandes formatos é 
facilitado pela incorporação de metade do 
peso no tardoz do revestimento, sobretudo 
notório na colagem de formatos grandes de 
lâmina cerâmica. 
 
Quanto ao desempenho técnico, o webercol 
flex lev segue o conceito implementado em 
Portugal pela Weber, sendo um adesivo mul-
tiuso. 
 
Está adaptado para diferentes locais, seja no 
interior, exterior, paredes, pavimentos, facha-
das ou piscinas. Admite suportes difíceis 
como sejam cerâmicas ou pedras antigas, 
estruturas pré-fabricadas como gesso carto-
nado, ou madeira. Admissível também sobre 
os diversos tipos de impermeabilizações. 

O webercol flex lev é uma inovação do cen-
tro de investigação e desenvolvimento de 
adesivos da Saint-Gobain Weber. Este labo-
ratório, instalado pela multinacional na cida-
de de Aveiro, tem sido ao longo dos anos o 
pilar do desenvolvimento de novas tecnolo-
gias adesivas. 
 
O novo produto webercol flex lev é o primei-
ro adesivo com metade do peso com o 
mesmo rendimento. Cada saco pesa 12,5 
kg e equivale a um saco tradicional de 25 
kg. Numa atividade onde o transporte e 
manuseamento do produto tem forte impac-
to, o peso é um dos elementos com forte 
impacto. 
 
Foram vários os desafios atingidos no 
desenvolvimento deste novo produto. 
 
Componente essencial considerada foi a 
questão da sustentabilidade. Com a siste-
mática pesquisa de matérias-primas alter-
nativas, foi possível encontrar uma combi-
nação que incorpora mais de 30% de maté-
rias-primas revalorizadas. O webercol flex 
lev diminui consideravelmente a pegada 
ecológica. Para além disso, foram integra-
dos ligantes com menor consumo de CO2 
no seu processo de fabrico. 
 

webercol flex lev - Adesivo de Colagem de Revestimentos Cerâmicos 
O primeiro com metade do peso para o mesmo rendimento
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VER TABELA 1 
 
Em termos do volume de negócios da 
construção total depois de vários anos 
em declínio, a partir de 2017 assistiu-se 
a uma recuperação do sector, sendo 
que nesse ano o volume de negócios 
aumentou 9%. Nos anos de 2018 e 
2019 os volumes de negócios voltaram 
a aumentar (7,6% e 6,5% respetiva-
mente). 
 
VER GRÁFICO 1 
 
De acordo com as estimativas, na pior 
das hipóteses o volume de negócios 
em 2020 sofrerá uma redução de 
0,6% ou um incremento de 2%, caso 
se verifique o cenário pessimista ou 
otimista, respetivamente.  
 
No ano de 2021, prevê-se que o volu-
me de negócios não sofra qualquer 
redução, sendo que deverá oscilar 
entre um aumento de 0,2% e 2,4%. 
Para o ano de 2022, o volume de 
negócios deverá au mentar entre 1,4% 
e 2,6%. Em 2019 e sem efeitos do 
Covid,  estimava-se que o crescimento 
para 2020 se situasse na ordem de 
5,9% e em 2021 de 5,2% (gráfico 1). 

Em termos de volume de negócios de materiais de 
construção representaram na sua totalidade 9.871 
mi lhões de euros no ano de 2019, ou seja, um cres-
cimento de cer ca de 6% em relação a 2018. 
 
Para 2020 estima-se que o volume de negócios 
dever-se-á si tuar entre 9.898 mi lhões de euros 
(com um aumento de apenas 0,3%, considerando o 
cenário pessimista) e 10.069 mi lhões de euros 
(para um aumento de 2,4%, considerando o ce nário 
otimista).  
 
Para 2021, estima-se que o volume de ne gócios se 
situe entre 9.994 milhões de euros e 10.306 mi -
lhões de euros (pa ra taxas de crescimento de 1% e 
2,4%, respetivamente), sendo que para o ano de 
2022 o volume de negócios dos materiais de cons-
trução se situe entre 10.112 e 10.588 (para taxas de 
crescimento de 1,2% e 2,7% respetivamente) (grá-
fico 2).   
 
VER GRÁFICO 2 
 
Segundo o Prof. Manuel Carlos Nogueira, “pensa-
mos que as diversas realidades ficarão entre os 
dois cenários. Mesmo verificando-se o cenário 
mais pessimista, continua a ser nossa convicção 
de que o sector do comércio de materiais de cons-
trução apresenta uma estrutura financeira que lhe 
permitirá mais ou menos facilmente resisitir a este 
cenário”.

A APCMC APRESENTOU EM MAIO NUM SEMINÁRIO 
ONLINE AS NOVAS PREVISÕES PARA OS SECTORES 
DA CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AS 
QUAIS INCLUEM DOIS CENÁRIOS PÓS-PANDEMIA. 
 
A Atualização das Previsões para o periodo 
de 2020-2022, num estudo da responsabilida-
de do Prof. Manuel Carlos Nogueira, apontam 
que o volume de negócios no sector da cons-
trução em 2021 deve situar-se entre 19,4 e 
20,3 mil milhões de euros. 
 
Em virtude da crise sanitária do COVID-19 e 
da consequente crise económica e social, e 
de um cenário macroeconómico claramente 
negativo para o país e para o mundo, o que se 
irá passar com o sector do comércio dos 
materiais de construção em 2020 e nos próxi-
mos anos? 
 
Neste estudo, destaca-se uma boa prepara-
ção e relativa saúde financeira das principais 
empresas de construção e materiais de cons-
trução, o que aliado a um ano de 2019 de 
reforço na consolidação do sector, poderão 
servir como estabilizadores de curto e médio 
prazo para o mesmo. 
 
Dada a fase de grande instabilidade que vive-
mos, optou-se por traçar dois cenários em 
cada previsão, a que se chamou de cenário 
otimista e cenário pessimista, nos quais se 
destacam alguns dos indicadores relevantes 
do modelo. 

Novas Previsões para os Sectores da Construção e Materiais de Construção

Manuel Nogueira

Gráfico 2 - Volume de negócios dos materiais de construçãoGráfico 1 - Variação percentual do volume de negócios da construção total

Tabela 1
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A empresa Imperalum, associada da 

APCMC desde 2004, foi visitada por 

Vasco Ferreira, Vice-presidente da 

Associação e pelo Secretário-geral, José 

de Matos. 

 

A Imperalum é atualmente um dos mais 

importantes fabricantes da Península 

Ibérica de produtos betuminosos para 

impermeabilização, além de ser líder em 

Portugal na comercialização de isolamen-

tos térmicos, acústicos, drenagens e geo-

têxteis. Dotada de uma elevada tecnologia 

industrial e de uma reconhecida compe-

tência técnica e comercial, a Imperalum 

oferece ao mercado soluções modernas e 

eficazes que contribuem para a qualidade 

de vida da edificação. 

 

Pioneira no desenvolvimento e inovação 

do mercado das impermeabilizações e iso-

lamentos, a Imperalum fabrica e comercia-

liza uma gama completa de produtos que 

são uma resposta para as modernas 

necessidades do mundo da construção. 

 

A Imperalum, em mais de cinquenta anos 

de experiência, desenvolveu um suporte 

técnico para o mercado, através do apoio 

aos projetistas, arquitetos, construtoras e 

instaladores. Este apoio técnico permitiu a 

execução de muitos projetos prestigiosos 

em Portugal e Espanha. 

APCMC visita Imperalum

José de Matos e Vasco Ferreira, APCMC | Jorge Ramos e Jorge Pombo, Imperalum



27

APCMC visita Mário Gonçalves

O Secretário-geral da Asso -

ciação Materiais de Construção, 

José de Matos, visitou recente-

mente mais um associado, a 

empresa Mário Gonçalves, Lda, 

localizada em Campanhã, Porto. 

 

O encontro foi pretexto para 

entregar à empresa uma meda-

lha de mérito comercial e asso-

ciativo, pelos seus 53 anos ao 

serviço do comércio de materiais 

de construção. 

José de Matos, Secretário Geral da Associação Materiais de Construção ladeado por Custódio Fernandes, à direita e José Vitorino,  

à esquerda, da empresa Mário Gonçalves
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A empresa Soprema, associada da 

APCMC, foi visitada por Vasco Ferreira, 

Vice-presidente da Associação, e pelo 

Secretário-geral, José de Matos. 

 

A Soprema é uma empresa cujo negócio 

principal é o design de produtos de imper-

meabilização para todos os tipos de edifí-

cios. Há mais de um século oferece produ-

tos de impermeabilização ao mercado da 

construção e está em constante desenvol-

vimento para melhorar e inovar na qualida-

de e desempenho dos seus produtos e sis-

temas. 

 

Com a sua experiência na área da imper-

meabilização, a Soprema diversificou e 

tem também apostado no sector do isola-

mento térmico e acústico. 

 

A empresa apresenta soluções globais 

e especializadas procurando sempre 

fazer face a novos desafios visando o 

futuro. Conceitos como desempenho 

energético e construção responsável 

têm sido fulcrais no posicionamento da 

Soprema, materializados em soluções 

adaptadas à edificação, como sejam 

as coberturas verdes e as soluções 

para estruturas de engenharia civil. 

 

A Soprema é líder mundial em imper-

meabilização, especialista em cobertu-

ras e isolamento de edifícios. Fabrica e 

comercializa membranas de imper-

meabilização asfálticas, sintéticas e 

liquidas, produtos para isolamento tér-

mico e acústico e sistemas de drena-

gem. 

APCMC visita Soprema

José de Matos, APCMC | Maria Reis, Soprema | Vasco Ferreira, APCMC | Nuno Garrotes, Soprema 
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Fundada em 1994, a Vimaplás é hoje a 

única empresa produtora de redes de 

fibra de vidro na Península Ibérica. 

Líderes neste segmento e em acessó-

rios para ETICS, a sua oferta de mate-

riais de construção conta actualmente 

com 14 gamas de produto. 

  

O Secretário-Geral da APCMC visitou a 

sede da Vimaplás, em Gaia, e ficou a 

par das suas novidades. Em especial, 

destaca-se uma nova unidade de 

negócio com produtos de decoração 

dirigidos a gabinetes de arquitectura e 

design de interiores. Esta nova área, 

com showrooms em Gaia e Lisboa, 

conta com mais de 200 produtos apli-

cáveis em obra nova e renovação. 

APCMC visita Vimaplás

José Maia, Vimaplás | José de Matos, APCMC
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tar esse sistema de gestão a uma verificação 

trienal por parte de um organismo de certifica-

ção acreditado. 

 

Em Portugal estão já definidos critérios para os 

seguintes materiais: 

 
A NÍVEL COMUNITÁRIO: 
 

• sucatas de ferro, aço e alumínio - Regulamento 

(UE) n.º 333/2011 do Conselho, de 31 de março; 

 

• sucatas de cobre -  Regulamento (UE) n.º 

715/2013 da Comissão, de 25 de julho; 

 

• casco de vidro - Regulamento (UE) n.º 1179/2012 

da Comissão, de 10 de dezembro. 

 

A NÍVEL NACIONAL: 
 

• plástico recuperado - Portaria n.º 245/2017, de 2 

de agosto; 

 

• material de borracha derivado de pneus usados - 

Portaria n.º 20/2018, de 17 de janeiro.  

 

A CERTIF, com o objetivo de dar uma resposta 

célere e de valor às empresas, procurou, desde 

que identificados os primeiros interesses, criar 

um esquema de certificação, tendo contado com 

o apoio de uma Comissão Técnica que teve a 

participação das várias partes interessadas, 

quer da própria APA quer das Associações 

Sectoriais, o que permitiu à CERTIF obter a 

acreditação pelo IPAC para os esquemas FER 

para as sucatas de ferro, aço, alumínio e cobre 

e para o plástico e borracha, onde conta já 

vários certificados emitidos, alguns dos quais 

permitem que os seus titulares possam exportar 

os produtos já valorizados com a nova classifi-

cação. 

 

A CERTIF 
 

A CERTIF - Associação para a Certificação é um 

organismo sem fins lucrativos, de direito privado, 

e que tem como associados as principais asso-

ciações sectoriais, laboratórios e centros tecno-

lógicos. A APCMC, enquanto associado, faz 

parte dos seus órgãos sociais como Presidente 

da Mesa da Assembleia Geral. 

 

Tendo como core-business a certificação de pro-

dutos tem procurado oferecer às empresas uma 

certificação credível e que responda às suas 

necessidades. O apoio à exportação tem sido o 

aspeto mais relevante, quer através da conces-

são de marcas europeias, quer através de acor-

dos de reconhecimento e cooperação com orga-

nismos estrangeiros, permitindo, assim, o aces-

so a vários mercados. De referir que, em muitos 

casos, esse acesso exige a certificação do pro-

duto, seja pela via legal seja pela exigência dos 

clientes, e é neste campo que a CERTIF tem 

dado a sua contribuição para o sucesso de mui-

tos dos seus clientes. 

 

A CERTIFICAÇÃO E A SUSTENTABILIDADE 
 

Falar de certificação num momento em 

que um choque atacou e apanhou de sur-

presa governos, empresas e cidadãos, 

não preparados para um risco que não 

fazia parte do primeiro grupo de preocu-

pações, não é tarefa fácil e o tema não 

estará, aparentemente, nas nossas priori-

dades. No entanto, de um momento para 

outro, o conceito de certificação, ainda 

que em sentido amplo, entrou no quotidia-

no das notícias e passámos a ouvir falar, 

regularmente, da necessidade de certifi-

cação dos vários equipamentos de prote-

ção e equipamentos médicos, como 

sejam os ventiladores. 

 

Ora, quando falamos em sustentabilidade, 

a certificação tem vindo a ser utilizada 

como um instrumento para evidenciar o 

cumprimento dos seus requisitos. Mas, se a 

certificação de sistemas de gestão ambien-

tal tem um grande reconhecimento a nível 

internacional, é ao nível da certificação de 

produtos e processos que tem havido uma 

maior evolução. Muitos regulamentos, quer 

ao nível europeu quer nacional, recorrem a 

organismos de certificação acreditados 

para operações de avaliação de conformi-

dade com vista à demonstração do cumpri-

mento da lei. Mas, o aspeto mais relevante 

é a possibilidade que a empresa tem de, 

através da certificação, mostrar aos seus 

clientes que os produtos que oferece cum-

prem esses requisitos, dando uma garantia 

de terceira parte e contribuindo para a 

melhoria da sua imagem. 

 

FIM DO ESTATUTO DE RESÍDUO 
 

Gostaríamos de, neste artigo, deixar aqui 

uma referência a uma destas situações em 

que a certificação deu o seu apoio neste 

campo. Trata-se do chamado FER - Fim do 

Estatuto de Resíduo, criado na sequência 

da Diretiva Quadro de Resíduos que apon-

tava, no seu artigo 6º, para a possibilidade 

de alguns resíduos específicos deixarem 

de ser classificados como tal no caso de 

terem sido submetidos a uma operação de 

valorização desde que, entre outras condi-

ções, existisse mercado para o produto 

depois de valorizado e este satisfizesse os 

requisitos legais e as normas aplicáveis. 

 

Os resíduos a que esta medida se pode 

aplicar são os estabelecidos em legislação 

comunitária podendo, na sua ausência, os 

Estados-Membros decidir se determinado 

resíduo pode deixar de o ser face a um pro-

cedimento de valorização. Em Portugal, 

não existindo critérios FER ao nível comu-

nitário, compete à APA - Agência Portu -

guesa do Ambiente definir e propor esses 

critérios que, depois de submetidos ao pro-

cedimento de notificação prévia, passam a 

ser adotados como legislação nacional. Os 

critérios FER determinam que o operador 

de gestão de resíduos tem de implementar 

um sistema de gestão que demonstre que 

cumpre os requisitos estabelecidos e sujei-
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e tem mais de 800 empresas associadas, o 
que corresponde a um volume de negócios 
superior a 40 mil Mio. Euros e 112.000 colabo-
radores. 
 
É UMA PASTA RECENTE, MAS QUAIS SÃO AS GRAN-
DES PRIORIDADES QUE DEFINIU PARA ESTE DESAFIO? 
 
Antes de mais é preciso analisar o contexto 
atual do mercado. Na verdade, à medida que 
os diferentes mercados se desenvolvem e as 
barreiras comerciais globais se reduzem, é 
uma realidade que os armazenistas encontram 
aqui vários desafios. O crescimento da digitali-
zação e o seu impacto na expectativa do con-
sumidor também criam uma necessidade de 
adaptação constante. Baseado neste contexto, 
a FEST estabeleceu quatro grandes priorida-
des: a digitalização, a apresentação de estatís-
ticas do mercado, o lobbying junto da União 
Europeia e uma forte aposta em diversos 
meios e canais de comunicação. 

NO INÍCIO DO MÊS PASSADO, A ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DOS COMERCIANTES DE MA TERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO ASSUMIU A LIDERANÇA DA 
FEST, A FEDERAÇÃO EUROPEIA QUE REPRESEN-
TA AS ASSOCIAÇÕES NACIONAIS DE COMÉRCIO DE 
MATERIAL SANITÁRIO E DE CLIMATIZAÇÃO. JOHAN 
STEVENS, VICE-PRESIDENTE DA APC MC, ASSU-
ME O CARGO E REVELA EM ENTRE VISTA QUAIS 
SERÃO AS PRIORIDADES DESTE DESAFIO. 
 
APENAS PARA CONTEXTUALIZAR, O QUE É A 
FEST E COMO É QUE CHEGAMOS ATÉ ESTA 
NOMEAÇÃO? 
 
A FEST é a federação europeia que repre-
senta as diversas associações nacionais de 
comércio de material sanitário e de climati-
zação. No caso de Portugal, a APCMC é a 
associação que representa o sector. Eu, 
enquanto diretor geral da Sanitop, tenho 
procurado manter um papel ativo e de coo-
peração com a APCMC e com a FEST. 

Aliás, há mais de 20 anos que colaboro 
com a APCMC, tendo já feito parte do con-
selho consultivo e fui, no ano passado, 
nomeado vice-presidente da associação.  
 
A par desta intervenção, e porque conside-
ro fundamental, não só para mim, mas para 
qualquer empresário, tenho mantido a 
proatividade para conhecer a realidade de 
outros mercados, tendo participado nos 
congressos da FEST ao longo deste tempo 
e isso permitiu-me ter hoje um networking a 
nível europeu muito interes sante e funda-
mental para o trabalho que desempenho. 
 
Eu penso que este papel interventivo e de 
cooperação é fundamental para qualquer 
empresário. 
 
QUAL A ABRANGÊNCIA TOTAL DA FEST? 
 
Atualmente, a FEST representa 17 países 

JOHAN STEVENS REVELA EM ENTREVISTA QUAIS SERÃO AS PRINCIPAIS PRIORIDADES PARA O SEU MANDATO



o de apresentar anualmente estatísticas de 
cada um dos mercados onde a associação 
opera. Relativamente ao lobbying, este tem sido 
desde a fundação da FEST um dos seus princi-
pais objetivos. Queremos obviamente demarcar 
a importância do nosso sector e salvaguardar os 
nossos interesses junto da União Europeia. 
Atualmente, o nosso foco estará, por um lado, 
nas novas necessidades na cadeia de abasteci-
mento e, por outro, nas diferentes medidas rela-
tivas à estandardização de produtos. 
 
Com o crescimento do comércio eletrónico sur-
giu uma maior transparência de preços, o que 
se reflete numa maior pressão sobre as mar-
gens nos mais diversos sectores. Por isso, que-
remos aqui encontrar um ponto de equilíbrio que 
garanta uma maior eficiência no supply chain. 
Por outro lado, é do conhecimento geral que a 
União Europeia tem vindo a elaborar normas 
para os diferentes produtos afetos ao nosso sec-
tor, como por exemplo a Energy Per formance of 
Buildings Directive (EPBD) para os edifícios, a 
Drinking Water Directive e a European Water 

PEGANDO NA PRIMEIRA PRIORIDADE - A DIGITALI-
ZAÇÃO - QUAL É O PRINCIPAL OBJETIVO? 
 
Como já mencionei, o crescimento expo-
nencial da internet e o cada vez maior recur-
so a esta por parte dos consumidores e 
empresas para efetuar qualquer compra, 
cria uma necessidade de antecipação, e 
consequente inovação, urgentes nas em -
pre sas do sector. Hoje em dia, para além do 
produto físico, é de maior importância existir 
o produto digital, ou seja, é necessário que 
o distribuidor tenha todas as informações 
comercias e técnicas de cada produto que 
comercializa. E para facilitar esta transferên-
cia de dados, existem já duas ferramentas 
muito úteis, que compilam toda essa infor-
mação, dando resposta a esta necessidade: 
a EMDG (European Master Data Guideline) 
e a Smart Etim Classifier. 
 
No primeiro caso, a Guideline prevê o esta-
belecimento de uma norma Europeia para 
que seja uniformizado o intercâmbio de 

dados entre os fabricantes e os armazenis-
tas. Isto, para além de facilitar a transferên-
cia de dados, vai também melhorar subs-
tancialmente a qualidade dos mesmos. No 
segundo caso, falamos de uma classifica-
ção segundo a Etim - classes de produto - 
o que permite organizar de forma estrutura-
da toda a gama de produtos de uma 
empresa, incluindo as principais caracterís-
ticas técnicas dos mesmos. E, neste caso 
específico, dado que essa classificação se 
trata de um trabalho intenso e exigente, a 
FEST criou uma ferramenta baseada em 
inteligência artificial e machine learning, 
para ajudar os fabricantes a efetuarem esta 
operação de forma eficiente. 
 
APONTOU COMO OUTRAS PRIORIDADES AS ESTA-
TÍSTICAS DE MERCADO E O LOBBYING. O QUE 
PREVÊ IMPLEMENTAR NESTE SENTIDO? 
 
Primeiro, a informação de mercado é fun-
damental para todos os membros da FEST, 
e o compromisso que queremos assumir é 
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Label para a água potável, ou a que respeita à 
Eco-design and Energy Label para as soluções 
de climatização. A FEST quer acompanhar de 
perto estas normativas e garantir, mais uma vez, 
os interesses do nosso sector e dos nossos par-
ceiros. 
 
APONTOU COMO ÚLTIMA PRIORIDADE A COMUNICAÇÃO. 
QUAIS SÃO AS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTA ÁREA? 
 
Esta é uma das mais importantes. Dada a 
abrangência da FEST é necessária a criação de 
formas para manter todos os membros a par do 
nosso trabalho e de garantir que os mesmos 
têm acesso a toda a informação fundamental do 
sector. Por isso, temos para já traçadas algumas 
ideias que passam, por exemplo, pela dinamiza-
ção da habitual newsletter trimestral, com infor-
mação relevante do mercado, além de outras 
iniciativas que podem resultar em trocas de 
experiências muito interessantes e enriquecedo-
ras. Falamos aqui do Field Trip, dos Young Mer -
chants e do Congresso. 
 
O Field Trip, já experienciado anteriormente na 
FEST e tendo o último decorrido em Londres, 
resulta numa visita a um país específico, onde 
são visitados novos modelos de negócio. Já o 
Young Merchants, que é uma novidade, pretende 
obter junto dos membros mais jovens novas 
ideias para a FEST e para o sector, e consiste em 
dar-lhes voz através da criação de um grupo, com 
uma vertente importante de networking e de inter-
câmbio de experiências, da qual estamos certos 
que resultarão ideias inovadoras e muito positivas 
para o sector. Finalmente o Congresso, o nosso 
ex-libris. Um momento de intercâmbio entre todos 
os membros, onde são abordados temas prepon-
derantes na atualidade. O próximo irá realizar-se 
em Lisboa, de 16 a 18 de Setembro 2021 e vai 
debruçar-se muito em alguns dos pontos que já 
abordei. Existem várias mudanças que têm vindo 
a alterar a experiência do cliente, novos players, 
novos produtos mais técnicos, o comércio eletró-
nico, enfim, novos perfis de cliente. E tudo isto 
são temas superinteressantes, que queremos 
debater com os nossos parceiros neste próximo 
congresso, para o qual aproveito desde já para 
convidar todos os leitores a marcar presença. 
 
DESAFIO ACEITE, QUAIS SÃO AS EXPECTATIVAS? 
 
Confesso que bastante entusiasmado. E orgulho-
so por ser a representação da APCMC na FEST. 
Aliás, é a primeira vez, em 50 anos, que Portugal 
está na liderança da FEST. E ser eu, é sem dúvi-
da, gratificante. Desde sempre considerei funda-
mental manter a atenção à evolução do sector e 
poder agora contribuir para algo neste sentido 
deixa-me orgulhoso. É uma responsabilidade 
grande e agradeço desde já a confiança para 
liderar este desafio. O meu entusiasmo acho que 
resulta de algo que é já intrínseco. Quem me 
conhece sabe que sempre procurei ser proativo, 
com vontade de inovar, e contribuir da melhor 
forma para que os interesses dos negócios do 
nosso sector sejam salvaguardados. 

Entrevista
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No domínio dos stocks, porque o indicador vendas  voltou a ficar abai-
xo das expetativas, registou-se, também, uma percentagem maior de 
empresas que referiram o seu aumento (22,1%), do que as que afir-
maram a redução (14,4%). 

Economia
Inquérito de Conjuntura   
4º Trimestre de 2019
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(Nota: os dados para este estudo foram recolhidos durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020, antes da pandemia) 
 
- 27,9% das empresas aumentaram as vendas face ao trimestre anterior e 17,1% diminuíram 
- A percentagem das empresas que considerou “bom” o respetivo “nível de atividade” foi de 30,6% 
- 44,4% das empresas aumentaram as vendas face ao período homólogo do ano anterior 
- Os preços de venda voltaram a apresentar uma pequena tendência de subida 
- As previsões para o 1º trimestre de 2020 apontam para uma maior intensidade no ritmo de crescimento dos negócios  

O quarto trimestre registou um novo abrandamento no crescimen-
to da atividade, em linha com as expetativas das empresas 
expressas no período anterior. 
 
Embora a evolução dos negócios tenha ficado um pouco aquém 
das expetativas, o saldo das respostas extremas (SRE) relativo à 
variação das vendas no 4º trimestre de 2019 face ao 3º trimestre 
foi novamente positivo, cifrando-se em +10,8% (que compara com 
+14,3% no trimestre anterior). 

Assim, a percentagem das empresas que afirmou o respetivo 
aumento face ao período anterior reduziu-se ligeiramente de 
32,4% para 27,9%, mas a percentagem das que referiram a 
sua diminuição até baixou ligeiramente de 18,1% para 17,1%. 
 

A evolução positiva das vendas ao longo dos últimos três trimes-
tres consecutivos refletiu-se, também, na apreciação relativa ao 
“nível de atividade”, verificando-se que a percentagem total dos 
inquiridos que classificaram a atividade como Boa ou Satisfatória, 
está nos 91,7%. O segmento armazenista, desta vez, apresentou 
um resultado mais modesto, registando um SRE de +15,8%, mas 
o subsector retalhista até melhorou, passando de um SRE de 
+27,7% no 3º trimestre para 29,4%. 

VENDAS
VENDAS E STOCKS - 3º TRIMESTRE 2019 

(SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 



37

Relativamente aos preços de venda, a evolução do conjunto do sector 
foi no sentido de uma pequena subida, mantendo a tendência já obser-
vada no trimestre anterior (SRE +10,8%, que compara com +10,1% no 
3º trimestre de 2019). 
 
O crescimento ligeiro e sustentado dos preços de venda é perfeita-
mente normal num contexto de crescimento dos negócios e numa 
situação em que não existem variações súbitas ou anormais dos fato-
res de custo. Assim, a grande maioria das empresas informou a manu-
tenção dos preços de venda (79,3%), tendo o subsector retalhista 
apresentado um SRE de +8,8%, enquanto o subsector armazenista 
registou um SRE de +12,1%.  
 
As respostas no sentido do aumento dos preços de venda incidiram 
sobretudo nos seguintes grupos de produtos: “Tubagens e acessórios 
de ferro e cobre”, “Madeiras e Derivados”, “Portas metálicas, automá-
ticas e automatismos para portas” e “Telhas, tijolos e outros produtos 
de barro vermelho e grés”. 

As respostas no sentido de descida, cingiram-se aos “Produtos de 
fibrocimento (chapas, depósitos, etc.), Isolamentos térmicos e acústi-
cos” e “Tintas, vernizes e colas”. 

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

4º TRIMESTRE DE 2019 
 

Indicadores                         SRE - Saldo das respostas extremas (%) 

                                        Sector       Armazenistas      Retalhistas 

Vendas + 10,8 + 12,5 + 9,5 

Existências + 7,7 + 10,8 + 6,1 

Preços + 10,8 + 12,1  + 10,1 

Atividade + 22,3 + 15,8 + 29,4 

Vendas homólogas + 25,0 + 36,8 + 11,8 

4º 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                              - 3,5               + 0,1                  - 6,2 

Existências                       + 3,6               + 5,6                  + 1,2 

Preços                              + 0,7               - 5,4                  + 5,1 

Atividade                          - 15,2             - 29,6                 + 6,7 

Vendas homólogas          - 35,0             - 22,3                 - 49,3 

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

Os dados relativos ao indicador vendas homólogas confirmam o 
sentido ascendente da evolução do mercado dos materiais de 
construção, apesar de alguns fatores de sazonalidade se terem 
revelado adversos, particularmente a chuva que caiu no período de 
outono. 
 
Efetivamente, o conjunto do sector apresentou um saldo positivo 
das respostas extremas (+25%), embora bem mais reduzido que 
os observados nos dois trimestres anteriores (+60% e +53,6%, nos 
3º e 2º trimestres, respetivamente). No segmento armazenista, 
registou-se um SRE de +36,8% (compara com +59,1% no trimes-
tre anterior). No segmento retalhista, o SRE foi mais reduzido e 
quedou-se pelos +11,8% (compara com +61,1% no 3º trimestre). 

VOLUME DE VENDAS COMPARADO 
COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR 

 (SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 

A evolução trimestral dos diversos indicadores do sector apresentou 
um comportamento globalmente menos favorável, com exceção da 
variação trimestral dos preços de venda, revelando algum abranda-
mento do crescimento da atividade… Não nos podemos esquecer 
que existe sazonalidade neste sector, para além de que não é pos-
sível crescer sistematicamente a taxas superiores.

Entretanto e apesar de se manter uma relativa estabilidade nas con-
dições de crédito dos fornecedores, registou-se, neste 4º trimestre, 
uma variação negativa pequena, mas de expressão ligeiramente 
superior à do período anterior (SRE -8,3%).  
 
Todavia, a repetição do padrão de comportamento distinto entre 
os dois subsectores considerados pode também significar algum 
aumento da tensão intrassectorial. Na verdade, enquanto para as 
empresas armazenistas a percentagem das respostas que apon-
taram a melhoria das condições dos seus fornecedores igualaram 
a percentagem das que referiram a pioria (5,3%), para as empre-
sas retalhistas sucedeu precisamente o contrário, registando um 
SRE -17,6%.   



Ao nível dos prazos de recebimento de clientes, a evolução foi favorável, 
com o número das respostas que informaram a redução dos prazos de 
recebimento a superar o das que referiram o seu aumento. O sector arma-
zenista foi o mais beneficiado, tendo registado uma diferença de 21% de 
respostas no sentido da diminuição dos prazos de recebimento.

No que diz respeito à concorrência intrassectorial a situação também 
melhorou, verificando-se uma nova redução na percentagem de respos-
tas que referiu o seu aumento. 
 
Se por um lado esta parece ser uma boa notícia, eventualmente explica-
da pelo bom momento que o sector atravessa, por outro não podemos 
esquecer que a luta por maiores quotas de mercado e a agressividade 
das cadeias de distribuição em particular, para além da alteração do perfil 
das obras (crescimento da obra nova de prédios de apartamentos), são 
fatores que deverão, num futuro próximo, conduzir a uma intensificação 
da concorrência no sector. 
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Inquérito de Conjuntura  

Como referimos, a conjuntura permanece positiva com a maioria 
das empresas (91,7%) a considerar que o nível de atividade é Bom 
ou Satisfatório (89,5% no segmento armazenista e 94,1% no seg-
mento retalhista). Entre as empresas retalhistas inquiridas regis-
tou-se uma percentagem de apenas 5,9% de respostas que con-
sideraram a respetiva atividade Deficiente, quase idêntica aos 
5,6% observados no trimestre anterior, evolução que confirma a 
recuperação feita por este subsector no segundo semestre. Já o 
segmento armazenista, mais afetado pelos fatores negativos da 
sazonalidade, 10,5% dos inquiridos consideraram a atividade 
Deficiente. Entre as principais causas identificadas, salientam-se, 
com igual peso, a falta de pessoal e a falta de encomendas.

O recurso ao crédito bancário pelas empresas do sector subiu sig-
nificativamente face ao observado no trimestre anterior de 2019 
(36,1% das respostas contra 20% no 3º trimestre). A percentagem 
das empresas que recorreram ao crédito aumentou, quer entre as 
armazenistas (42,1%, contra 22,7% no 3º trimestre de 2019), quer 
entre as retalhistas que passaram de 16,7% no trimestre anterior, 
para 29,4% no 4º trimestre. 
 
Nenhuma das empresas, das que responderam ao inquérito, indi-
caram ter usado crédito para investimento. Todas as empresas 
consideraram Fácil o acesso ao crédito. 
 
PREVISÃO PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020 

 
(Nota: os dados para este estudo foram recolhidos durante os 
meses de janeiro e fevereiro de 2020, antes da pandemia; a altera-
ção das circunstâncias terá afetado de forma imprevista o desem-
penho do sector na segunda metade do mês de março; as nossas 
considerações sobre as previsões que se seguem, referentes ao 
primeiro trimestre, terão em conta as alterações entretanto ocorri-
das) 
 
As previsões para o primeiro trimestre do ano são claramente posi-
tivas e com uma perspetiva bem mais otimista do que as enuncia-
das para o 4º trimestre, o que se compreende face aos sinais que 
o mercado tem vindo a transmitir. 
 
Mesmo tratando-se de um período em que os fatores climatéricos 
não são normalmente muito favoráveis, estas expetativas estarão 
a ser alimentadas sobretudo pelo aumento do ritmo sustentado da 
construção nova residencial que se tem vindo a observar. 

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

PRAZOS DE RECEBIMENTO

CONCORRÊNCIA

CONDIÇÕES DE CRÉDITO
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Na verdade, como temos vindo a comentar ao longo destes estu-
dos, este aumento da construção nova vem na sequência do forte 
crescimento licenciamento deste tipo de obras, num movimento 
que começou na segunda metade de 2017 e que até meados de 
2019 apresentou taxas de variação anual em torno dos 30%!

PERSPETIVAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2020   
 

Indicadores                 SRE - Saldo das respostas extremas (%) 

                                        Sector       Armazenistas      Retalhistas 

 

Cart. Encomendas         + 22,5              + 13,5                + 27,0 

Vendas                           + 32,4              + 27,0                + 35,2 

Enc. Forneced.               + 24,7              + 10,8                + 31,7 

Existências                      + 4,5                - 4,1                  + 8,8 

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

VENDAS PREVISTAS E VENDAS REALIZADAS 
(SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 

É verdade que na segunda metade de 2019 se registou um 
abrandamento significativo na procura externa do imobiliá-
rio nacional, após os recordes atingidos no primeiro 
semestre, mas isso não tem prejudicado o anúncio de 
novos investimentos de grande dimensão. Ao mesmo 
tempo, grandes projetos imobiliários, centrados na hotela-
ria, nos escritórios, mas que também abrangem sectores 
novos (residências para estudantes, residências seniores, 
co-living, co-working, etc.), estão a arrancar e, como refe-
rimos em estudos anteriores, começarão paulatinamente a 
ganhar peso na atividade da construção e no consumo de 
materiais de construção. 
 
Às ameaças a médio prazo que haviam sido identificadas, 
seja no domínio do empolamento dos custos da constru-
ção, quer no abrandamento do crescimento do turismo, 
quer na atuação governamental, penalizadora do sector 
imobiliário e que tem vindo a diabolizar o alojamento local, 
veio juntar-se agora a pandemia e as medidas sanitárias 
de contenção tomadas em março. 
 
É verdade que o sector da construção e a distribuição de 
matérias de construção não pararam, mas registaram-se 
constrangimentos importantes ao respetivo funcionamento, 
que parece terem afetado as nossas empresas de forma assi-
métrica (mais o retalho do que o grosso e mais o segmento 
dos particulares que o dos profissionais), mas que não deixa-
rão de ter impacto na globalidade dos negócios. 
 
Neste momento ainda é cedo para fazer previsões, quer a 
curto, quer a médio prazo, sobretudo ao nível das altera-
ções que poderão vir a ocorrer no sector imobiliário e na 
atividade da construção. 
 
De qualquer forma, os efeitos negativos sobre a economia, 
com uma quebra abrupta do PIB e do emprego, aliadas a 
alguma imprevisibilidade sobre a duração do período de 
recuperação, terão sempre alguns efeitos negativos sobre 
o nosso sector que deveremos prevenir.



Análise de Conjuntura do Sector da Construção   
4º trimestre 2019

40 

 Apreciação Global 
 
A atividade do sector da construção no quarto 
trimestre de 2019 manteve um perfil de evolu-
ção positivo, não obstante alguma redução da 
intensidade do crescimento atribuível a efei-
tos sazonais. 
  
Com efeito, o índice de produção agregado 
do sector da construção e obras públicas 
aumentou, em termos homólogos, 1,64% 
(2,65% no trimestre anterior). A variação tri-
mestral foi negativa (-1,53% face ao terceiro 
trimestre de 2019), refletindo, sobretudo, os 
efeitos sazonais de ordem climatérica e a 
paragem do período natalício. Em termos de 
variação média anual, manteve-se uma evo-
lução claramente positiva, com uma variação 
do índice de produção global de +2,62%. 

No mesmo sentido, também as vendas 
de cimento das empresas nacionais para 
o mercado interno aumentaram neste tri-
mestre, em termos homólogos 10,5% 
(que compara com uma variação homólo-
ga de 18,6% no 3º trimestre). 
 
Também do lado do emprego obtemos 
uma leitura em tudo semelhante. Com 
efeito, no quarto trimestre deste ano, o 
emprego na construção e obras públicas 
registou uma taxa de variação homóloga 
de 1,75% e uma taxa de variação trimes-
tral de 0,10%, valores que comparam 
com 1,99% e 0,16%, respetivamente, 
observados no trimestre anterior. Já a 
variação mediado emprego na constru-
ção nos últimos 12 meses terminados em 
dezembro de 2019 foi de 2,2% (2,4% em 
setembro). 
 

A evolução do licenciamento de obras, 
indicador que tem especial relevância 
para perspetivar o médio prazo, teve uma 
variação trimestral positiva em termos 
globais, apresentando um crescimento 
de 0,9% (que pode ainda ser revisto em 
alta). A tendência, medida pelas varia-
ções homólogas e média anual, man-
tem-se positiva, embora, como era 
expectável após o forte crescimento dos 
dois anos anteriores, esteja a perder 
intensidade. Assim, naquele que é o 
segmento mais importante para o nosso 
sector, a construção de edifícios de 
habitação, verificou-se, em termos 
homólogos, um aumento do número de 
licenças de 1,8%, tendo a variação 
média anual no ano terminado em 
dezembro ascendido a 9,1%.  

Por outro lado, o número total de fogos 
licenciados em construções novas para 
habitação familiar, embora tenha regista-
do uma quebra de 5% face ao trimestre 
anterior, apresentou um crescimento de 
7,7% face ao período homólogo do ano 
anterior e um aumento de 18% em ter-
mos variação média anual, contabilizan-
do 23.835 novos fogos licenciados em 
2019, contra 20.205 em 2018. 
 
Em sentido inverso, o número de licenças 
de obras de reabilitação desceu ligeira-
mente, quer relativamente ao trimestre 
anterior (-0,9%), quer em termos homólo-
gos (-4,3%). Embora o comportamento 

ao longo do ano de 2019 tenha sido bas-
tante irregular, alternando entre subidas e 
descidas, parece inferir-se uma tendên-
cia, ainda que suave por agora, para 
redução do número de licenças no seg-
mento da reabilitação, expressa na varia-
ção média anual de -0,6%. 
 
Na verdade, os dados do sector imobiliá-
rio têm vindo a apontar para algum “arre-
fecimento” da procura dos investidores 
por ativos para reabilitar nas zonas mais 
centrais de Lisboa e Porto, devido às res-
trições regulamentares impostas ao 
Alojamento Local e, também, pelo forte 
crescimento dos preços.  

Acresce que há um limite físico que é 
determinado pelo número de edifícios 
existentes nessas zonas e que não pode 
ser mudado, o que acaba por ir estreitan-
do o leque de oportunidades de reabilita-
ção, causando a chamada “falta de pro-
duto”. A reabilitação, pelo menos a deste 
tipo, não poderia continuar a crescer 
indefinidamente. 
 
Em termos territoriais, foi a região Norte 
quem liderou, quer em termos de edifí-
cios licenciados (39,3% do total), quer no 
número de fogos em construções novas 
para habitação familiar (42,9% a nível 
nacional), quer em área licenciada.  
 

Fogos em Construções Novas para Habitação 
(Valores Trimestrais nº) 



O licenciamento de novos fogos concentra-se nos grandes centros urbanos, onde se continua a registar um crescimento significativo, apesar 
do abrandamento a nível nacional que já referimos. Entre os municípios líderes destaca-se Lisboa que, no último trimestre do ano representou 
10,3% do total de fogos licenciados a nível nacional.

No estudo anterior e antes do surto do 
COVID-19 de março de 2020, dizíamos 
que “a concretizarem-se as licenças emi-
tidas, os anos de 2020 e 2021 deverão 
conhecer um contínuo e forte crescimento 
das atividades da construção, benefician-
do da dinâmica da atividade de reabilita-
ção e do maior crescimento da constru-
ção nova de habitação (e também hotela-
ria e escritórios)”. E acrescentámos “isto 
se os obstáculos atrás referidos (escas-
sez da mão de obra e preços da constru-
ção) ou um arrefecimento brusco da eco-
nomia, originado pela alteração das con-
dições do ambiente externo, não provoca-
rem um abrandamento na atividade…” 
 
Neste momento, vivemos uma situação 
de clara restrição da atividade económica 
e que, apesar do primeiro trimestre do 
ano ter registado um nível de atividade 
que se pode considerar normal (com 
exceção das duas últimas semanas de 

março), já está a causar um claro abran-
damento no nosso sector. A atividade da 
construção não parou e esperamos que 
não venha a parar, mas não sabemos em 
que medida a economia no seu global e a 
nossa fileira virão a sofrer com as conse-
quências desta pandemia, seja no curto 
como no médio prazo. 
 
Face ao grau de incerteza, nomeadamen-
te sobre uma possível segunda vaga da 
pandemia após o verão, bem como sobre 
a resiliência do sector e sobre as medidas 
de estímulo na fase de recuperação, é 
muito cedo para fazer previsões. É muito 
difícil percecionar o enquadramento 
macroeconómico e sectorial no pós-crise, 
sobretudo a médio prazo. Quase todas as 
atividades irão sofrer, o desemprego 
deverá aumentar e o rendimento das 
famílias será mais reduzido. Os efeitos a 
curto prazo no sector do turismo e das 
viagens serão brutais. Mas as políticas de 

estímulo económico podem favorecer 
investimentos e obras de construção e o 
imobiliário poderá continuar a ser a 
melhor opção para garantia de rentabili-
dade a médio prazo… E neste momento o 
imobiliário e a construção não estão ala-
vancados em crédito e a oferta ainda está 
deficitária face á procura efetiva. 
 
 
Ainda vamos ter que esperar algum 
tempo para perceber melhor como tudo 
irá evoluir. Até agora, o sector tem 
demonstrado alguma resiliência e, 
mesmo com naturais perdas, a atividade 
mantém um ritmo satisfatório. Existem 
ameaças sérias, mas também há, por 
outro lado, razões para pensar que pode-
remos ultrapassar de forma positiva as 
dificuldades que estamos a viver e que o 
ciclo de crescimento poderá prosseguir, 
mesmo que de uma forma mais modes-
ta. 

Distribuição regional do número de edifícios, fogos e área total licenciada 
(Ano de 2019) 

Municípios com maior variação absoluta no nº total de fogos licenciados em obras de edificação 
(4º trimestre de 2019) 
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4º Trimestre 

2019

4º Trimestre 

2019

Variação 

Absoluta 

(Nº)

Variação 

Homóloga 

(%)

Ordenação Portugal 7 592 6 901 691 10,0%

1 
2 
3 
4 
5

Lisboa 
Matosinhos 
Gondomar 
Vila Nova de Gaia 
Montijo

784 
286 
171 
410 
76

445 
112 
35 

301 
4

339 
174 
136 
109 
72

76,2% 
155,4% 
388,6% 

36,2% 
1800,0%
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Obras Licenciadas 
No 4º trimestre de 2019, o número de edifícios licenciados registou um aumento de 0,9% relativamente ao terceiro trimestre do ano. Em 
termos homólogos, verificou-se um aumento na ordem dos 2,7%. 

A variação média anual do número de edifícios licenciados no trimestre terminado em dezembro de 2019 manteve-se positiva (6,7%).

Edifícios Licenciados 
(Valores Trimestrais nº) 

Edifícios Licenciados 
(Variação Média Anual) 
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Já no que se refere à evolução do licenciamento relativo às construções novas para habitação familiar, o quarto trimestre de 2019 registou 
um decréscimo -0,8% quando comparado com o trimestre anterior. A taxa de variação homóloga foi positiva (1,8%), tal como a da variação 
média anual (+9,1%).  

O número total de fogos licenciados em construções novas para habitação familiar no quarto trimestre de 2019 diminuiu face ao trimestre 
anterior 5,0%, a variação homóloga neste trimestre cifrou-se nos 7,7%, e a variação média anual que se cifou nos 18,0%. 

O número de licenças de obras de reabilitação registou uma evolução negativa a nível trimestral (-0,9%). Em termos homólogos, o decrés-
cimo foi da ordem dos -4,3%. A variação média anual no trimestre terminado em dezembro de 2019 apresentou um valor negativo de 0,6%.

Licenciamento de Obras 
(Valores Trimestrais nº)

Licenças para Obras de Reabilitação 
(Valores Trimestrais nº)
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Produção na Construção e Obras Públicas 
O índice de produção no sector da construção e obras públicas no quarto trimestre de 2019 diminuiu 1,53% face ao trimestre anterior. Esta 
diminuição ficou a dever-se, sobretudo, ao segmento construção de edifícios que diminuiu 1,65%, mas também ao segmento das obras 
de engenharia que diminuiu 1,38%. Em termos homólogos o índice de produção total aumentou 1,64%, e foi mais influenciado pelo seg-
mento das obras de engenharia que registou um aumento de 2,41% do que pelo segmento da construção de edifícios que apresentou um 
aumento de 1,17%. Em termos de variação média anual observou-se também uma variação positiva do índice de produção total de 2,62%, 
sendo que o índice relativo à construção de edifícios aumentou 2,13% e o das obras de engenharia 3,53%. 

Vendas de Cimento 
No quarto trimestre de 2019 as vendas de cimento das empresas nacionais para o mercado interno aumentaram em termos homólogos 
10,5%. De acordo com os Inquéritos de Opinião da Comissão Europeia, o índice de confiança no sector da construção e obras públicas 
teve uma ligeira subida relativamente ao trimestre anterior, fixando-se nos -11,6 pontos. 
 

Índice Trimestral  
de Produção na  
Construção  
e Obras Públicas 
 
Índice Corrigido 
de Sazonalidade

Vendas de Cimento 
e Indicador de  
Confiança na  
Construção 
 
(Indicador no 
Trimestre  
em Referência)
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Emprego  
 
No quarto trimestre deste ano, o emprego na construção e obras públicas registou uma taxa de variação homóloga de 1,75% e uma 
taxa de variação trimestral de 0,10%, valores que comparam com 1,99% e 0,16% respetivamente, observados no trimestre anterior.  
 
A variação média nos últimos 12 meses terminados em dezembro de 2019 foi de 2,2% (2,4% em setembro). 
 

Remunerações 
 
No quarto trimestre de 2019, o índice de remunerações registou uma taxa de variação homóloga de 5,4%, e uma variação trimestral 
de 7,0%, valores que comparam com 6,1% e 2,2% respetivamente, observados no trimestre anterior. Importa sublinhar que os valores 
das remunerações deste trimestre já incluem o Subsídio de Natal, o que explica a dimensão da variação trimestral sucessiva. 
 
A variação média nos últimos 12 meses terminados em dezembro foi de 5,8% (5,5% em setembro). 
 

Taxas de Juro 
 
A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito fixou-se no mês de dezembro de 2019, em 1,011%, que corresponde a 
uma diminuição de 0,054 pontos percentuais face à registada no mês de setembro. 
 
Nos contratos para “Aquisição de Habitação”, a taxa de juro observada em dezembro foi de 1,032%, tendo diminuído também 0,055 
p.p. em relação à taxa observada em setembro.  

Taxa de Juro do Crédito 
à Habitação

Fonte: INE
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ro de fogos e de 8% em número de projetos. Nos 
primeiros três meses de 2019 foram lançados 
10.567 fogos distribuídos por 4.593 projetos de 
habitação. A construção nova foi o principal motor 
da promoção residencial no 1º trimestre de 2020, 
concentrando 9.221 fogos, o equivalente a 80% 
do pipeline nacional. Já a obra de reabilitação 
gerou 2.332 fogos, que concentram os restantes 
20% do pipeline lançado no trimestre. 
 
A Área Metropolitana de Lisboa foi o principal 
destino da promoção residencial no período em 
análise, com 1.042 projetos e 3.155 novos fogos 
em licenciamento, pipeline que apresentou um 
aumento de 16% face ao mesmo período de 
2019. Na Área Metropolitana do Porto, contabili-
zaram-se 453 projetos num total de 1.838 fogos, 
sendo esta carteira inferior (-9% em número de 
fogos) à contabilizada no 1º trimestre de 2019. No 
Algarve, o lançamento de nova promoção tam-
bém abrandou (-10% em número de fogos), con-
tabilizando-se um pipeline de 897 novos fogos 
distribuídos por 303 projetos de habitação no 1º 
trimestre de 2020.  

Nos primeiros três meses de 2020 entraram em processo de licenciamen-
to 11.553 novos fogos em Portugal Continental, distribuídos por 4.971 
projetos residenciais, de acordo com a Confidencial Imobiliário. Os dados 
resultam do Pipeline Imobiliário, apurado com base nos pré-certificados 
energéticos emitidos pela ADENE. Esta atividade supera a observada no 
1º trimestre do ano passado, apresentando um aumento de 9% em núme-

Portugal com 44.850 casas vendidas no 1º trimestre de 2020 

No 1º trimestre de 2020 terão sido vendidas cerca 
de 44.850 casas em Portugal (Continental), num 
ligeiro decréscimo de 5% face às cerca de 47.350 
unidades transacionadas no trimestre anterior, de 
acordo com as projeções da Confidencial 
Imobiliário a partir dos dados reportados ao SIR-
Sistema de Informação Residencial. A Área 
Metropolitana de Lisboa concentrou um terço das 
vendas (33%), num total de 14.730 casas transa-
cionadas, enquanto a Área Metropolitana do Porto 
agregou 15%, com cerca de 6.640 casas vendi-
das. A região Centro, pela sua extensão, concen-
trou 23% das vendas trimestrais (aproximadamen-
te 10.370 fogos), seguida do Norte (14%, cerca de 
6.220 fogos), Algarve (9%, cerca de 4.155 fogos 
vendidos) e Alentejo (6%, cerca de 2.730 fogos). 
Neste período, o preço médio de venda das casas 
no país atingiu os 1.734€/m2 e o tempo médio de 
venda da habitação foi de 6 meses, mantendo-se 
estável ao longo do último ano. 

Estatísticas 
Mercado Imobiliário
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Rendas fecharam 2019 com subida de 7,8%, a menor em dois anos 

As rendas residenciais em Portugal (Continental) 
aumentaram 7,8% no 4º trimestre de 2019 quando 
comparadas com o mesmo trimestre de 2018, mostra 
o Índice de Rendas Residenciais (IRR) da Confi den -
cial Imobiliário. Trata-se da menor subida homóloga 
dos últimos dois anos, sendo necessário recuar ao 1º 
trimestre de 2017 para encontrar uma variação infe-
rior (5,3%). Em termos trimestrais, contudo, as ren-
das voltaram a acelerar, com a variação de 2,2% obti-
da no 4º trimestre a comparar com a de 0,2% obser-
vada no trimestre anterior. O comportamento homólo-
go confirma a tendência de abrandamento nas subi-
das das rendas iniciada no 2º trimestre de 2018, altu-
ra em que se atingiu uma variação homóloga de 13%. 
Esta perda de fôlego tem sido consistente, embora 
pouco abrupta, já que só na segunda metade de 
2019 as variações ficaram abaixo dos 10%. No Porto 
as rendas também moderaram o crescimento homó-
logo, o qual se situou em níveis próximos da média 
nacional atingindo 8,2% no trimestre em análise. Em 
Lisboa, as rendas subiram apenas 1,4% em termos 
homólogos no 4º trimestre. 

os resultados do Índice de Preços Residenciais 
(IPR). Sem prejuízo, este resultado representa um 
arrefecimento do crescimento dos preços em cadeia, 
com a variação mensal de 0,4% obtida em março a 
comparar com a variação de 1,8% que se havia regis-
tado em fevereiro. Esta é a variação mensal mais 
baixa desde o início de 2019, altura desde a qual os 
preços têm apresentado aumentos mensais sempre 
superiores a 1,0%. A única exceção, nesse período, 
foi agosto passado, com uma variação de 0,6%. Em 
termos homólogos, ou seja, face a março de 2019, o 
IPR registou um crescimento de 15,6%. É um resul-
tado que advém do comportamento dos preços ao 
longo do último ano, mesmo assim representando 
uma descida de 0,2 pontos percentuais face à taxa 
alcançada no final de 2019, em dezembro. Não obs-
tante, trata-se de um valor em linha com o perfil 
recente do mercado. Os dados do índice mostram 
que ao longo dos dois últimos anos as variações 
homólogas têm andado consistentemente entre os 
14,5% e os 16,0%. Numa primeira fase em resultado 
da valorização na cidade de Lisboa e numa segunda 
já em resultado da valorização das periferias e cida-
de do Porto.

O preço das casas em Portugal (Continental) registou uma varia-
ção de 0,4% em Março de 2020, mostrando no imediato um com-
portamento de estabilidade por parte do mercado, de acordo com 

Preços das casas sobem 0,4% em março

A Confidencial Imobiliário (Ci) é uma revista especializada na produção de estatísticas e bases de dados sobre imobiliário. Entre outros conteúdos, 
monitoriza o investimento 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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Desempenho térmico e acústico de materiais de construção sustentáveis com cortiça e casca de arroz
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ENQUADRAMENTO 
 

A indústria da construção tem uma importância decisiva para o 

desenvolvimento sustentável da Europa, quer pelo seu papel no 

desenvolvimento social e económico, quer pelos impactes ambien-

tais significativos que representa [1]. Por essa razão, o sector da 

construção tem estimulado o desenvolvimento de novos materiais 

e produtos com elevado desempenho ambiental, capazes de ate-

nuar o consumo de recursos naturais e energéticos. Neste contex-

to, a incorporação de resíduos e subprodutos em materiais de 

construção tem sido identificada como uma estratégia fundamental 

para alcançar uma economia mais circular e uma maior sustenta-

bilidade do sector. Prevê-se, ainda, que o futuro da indústria da 

construção esteja focado na valorização de recursos naturais do 

nosso país. 

 

Os materiais e produtos utilizados na construção podem ser signi-

ficativamente melhorados, no sentido de reduzir os impactes 

ambientais durante a fase de desenvolvimento de produto. Por 

outro lado, o desenvolvimento de materiais de elevado desempe-

nho térmico poderá contribuir para a redução do consumo energé-

tico durante a fase de utilização dos edifícios. Para além disso, tão 

importante como a produção e utilização racional da energia, é a 

energia que se estima estar incorporada nos materiais ao longo do 

seu ciclo de vida. Assim, o desenvolvimento de novos produtos 

com menor incorporação de energia e menor impacte ambiental 

beneficiará do esforço de valorização de resíduos, da utilização de 

subprodutos de origem natural, do incremento de durabilidade dos 

sistemas, bem como do respetivo aumento de eficiência e desem-

penho funcional [2]. 

 

Neste contexto, a utilização de fibras naturais e subprodutos agrí-

colas, como a casca de arroz, oferece uma importante oportunida-

de para o sector da construção e relevantes vantagens ambientais 

[3], conferindo um maior valor acrescentado ao produtos finais. 

 

O arroz é um dos cereais mais cultivados do mundo, sendo igual-

mente expressiva a sua cultura no território português, em particu-

lar nos vales do Tejo e Sorraia, no vale do Sado e na região do 

Baixo Mondego. Vários subprodutos são obtidos desta atividade, 

destacando-se, pela sua quantidade, a palha e casca de arroz. 

Devido ao baixo valor nutricional, estes subprodutos não são utili-

zados na alimentação animal [4]. Por outro lado, a sua incineração 

ou deposição em aterro apresenta impactes ambientais que não 

podem ser negligenciados, tais como a libertação de gases poluen-

tes para a atmosfera e a contaminação dos solos [5]. A utilização 

de casca de arroz em materiais e soluções construtivas reveste-se, 

assim, de uma relevância significativa, não apenas para a constru-

ção, mas também para a agroindústria. Ao mesmo tempo, permitirá 

aumentar a resiliência desta atividade agrícola, com tradição no 

nosso território e com impacte significativo em termos económicos, 

culturais e sociais. 

 

A aplicação de casca de arroz em materiais de construção tem sido 

explorada ao longo dos últimos anos. No entanto, a maioria dos 

estudos e aplicações está focada na remoção da componente 

orgânica deste material, por incineração ou tratamento químico.  

O desenvolvimento de diferentes soluções de construção sus-

tentáveis, a partir de subprodutos da cultura do arroz no seu 

estado natural e sem qualquer tratamento, foi o principal objeti-

vo e inovação deste trabalho. Outros subprodutos e materiais 

reciclados, tais como os granulados de cortiça expandida, 

foram selecionados para integrar materiais compósitos com 

casca de arroz, de forma a combinar e explorar as diferentes 

propriedades de cada material. De forma a promover a aceita-

ção destas soluções sustentáveis de construção, e a facilitar a 

comparação com soluções convencionais, foram selecionadas, 

sempre que possível, metodologias de caracterização basea-

das em normas internacionais. 

 

Assim, o objetivo deste trabalho consiste na avaliação do 

desempenho térmico e acústico de diferentes formulações de 

materiais compósitos com casca de arroz e cortiça expandida, 

tendo em vista a sua utilização em soluções de isolamento tér-

mico e acústico de paredes. Este trabalho está, ainda, enqua-

drado num extenso trabalho de investigação focado na caracte-

rização experimental de materiais compósitos com casca de 

arroz e cortiça expandida, cujos resultados estão atualmente 

publicados em revistas internacionais [6,7]. 

 

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 
 

A casca de arroz é um resíduo abundante que, devido ao seu 

baixo valor nutricional, não tem aplicação na alimentação ani-

mal. A colocação em aterro e queima destes resíduos não cons-

tituem opções viáveis. A casca de arroz apresenta um elevado 

teor em sílica, que poderá causar problemas respiratórios (no 

caso de ser queimada) e danos ambientais, para além da con-

taminação de solos, devido à lenta degradação na natureza. No 

entanto, a casca de arroz pode ser valorizada e ter diversas 

aplicações, deixando de ser um resíduo agrícola e passando a 

ser um subproduto da cultura do arroz, com elevado potencial 

económico. O seu potencial para este trabalho reside no facto 

deste material deter boas propriedades de isolamento térmico e 

acústico, derivada da sua estrutura morfológica. A casca de 

arroz utilizada na preparação dos materiais compósitos apre-

sentados neste trabalho foi recolhida numa fábrica de descas-

que da região do Baixo Mondego e apresenta uma estrutura 

alongada, com largura entre 1 e 3 mm e comprimento de cerca 

de 10 mm (Figura 1a). 

 

O regranulado de cortiça expandida resulta da produção e pro-

cessamento de placas de isolamento com cortiça expandida 

(ICB), sendo atualmente aplicado em diversas soluções cons-

trutivas, demonstrando boas propriedades ao nível do isola-

mento térmico e do desempenho acústico. A cortiça tem, ainda, 

a vantagem de ser um material 100% natural, com muito baixa 

energia incorporada e elevada durabilidade. O regranulado de 

cortiça expandida utilizado na produção dos compósitos foi for-

necido pela Amorim Isolamentos, uma unidade de negócios de 

referência pertencente ao grupo português Corticeira Amorim. 

O regranulado de cortiça expandida apresenta uma forma esfé-

rica irregular e foram selecionadas granulometrias de calibres 

1-3 mm e 3-5 mm (Figura 1b). 

 

Beatriz Marques 1, João Almeida 1, Julieta António 1,2, António Tadeu 1,2 

 

1 - Itecons - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade 

2 - FCTUC -  Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra
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A partir destes materiais, foram desenvolvidas diferentes mis-

turas de materiais compósitos com três diferentes massas 

volúmicas (200, 300 e 400 kg/m3) e diferentes proporções dos 

dois materiais: 25% casca de arroz e 75% cortiça, 50% casca 

de arroz e 50% cortiça, 75% casca de arroz e 25% cortiça e 

100% casca de arroz. Tendo em vista a realização de ensaios 

de caracterização das misturas, foram preparadas diferentes 

placas de 1,00x1,00 m com 30 mm de espessura a partir das 

formulações definidas e aglomeradas com resina de poliureta-

no, em ambiente semi-industrial. 

 

DESEMPENHO TÉRMICO 
 

Para a avaliação do desempenho térmico de materiais de 

construção, o parâmetro mais frequentemente considerado é 

a condutibilidade térmica, que representa a quantidade de 

energia térmica que atravessa o material, em regime perma-

nente, e é expressa em W/m K. A determinação da condutibi-

lidade térmica foi realizada atrás do método “Guarded Hot 

Plate” [8], utilizando o equipamento single-specimen Lambda-
meter EP500 de acordo com as indicações da norma EN 12667 

[9]. Este quantifica o fluxo de calor que atravessa um provete colo-

cado entre duas unidades munidas de sensores térmicos. Os pro-

vetes ensaiados têm dimensões de 500x500 mm, coincidindo com 

as dimensões dos pratos, e foram previamente condicionados à 

temperatura (23±2) °C e (50±5) % de humidade relativa. O ensaio 

de condutibilidade térmica dos provetes foi realizado para uma 

temperatura média de 23 °C. 

 

A seleção de materiais de baixa condutibilidade térmica na formu-

lação dos materiais compósitos permite desenvolver diferentes 

soluções com elevado potencial de isolamento térmico. O objetivo 

inicialmente proposto foi o desenvolvimento de materiais com con-

dutibilidade térmica inferior a 0.10 W/(m K). No entanto, de acordo 

com o ITE 50 do LNEC [10], podem ser considerados isolamentos 

térmicos os materiais que apresentem valores de condutibilidade 

térmica inferiores a 0.065 W/(m K). No caso dos materiais desen-

volvidos, a maioria das formulações apresenta resultados de con-

dutibilidade térmica inferiores a este valor (Figura 2), o que valida 

a sua utilização em soluções de isolamento térmico contribuindo, 

assim, para a melhoria da eficiência energética dos edifícios.

COMPORTAMENTO ACÚSTICO 
 

O desempenho acústico dos materiais compósitos foi avaliado atra-

vés de realização de ensaios de absorção sonora por tubo de impe-

dância, para provetes de ensaio de pequenas dimensões, com o 

objetivo de determinar o coeficiente de absorção sonora em rela-

ção a ondas planas (com raios sonoros que incidem perpendicular-

mente à superfície das amostras). 

 

Este ensaio foi realizado segundo a norma EN ISO 10534-2 [11]. 

Antes da realização do ensaio deve-se verificar a calibração dos 

microfones e a operacionalidade das ligações. De seguida, deixa-se 

a fonte emissora (altifalante) ligado durantes alguns minutos e 

regista-se a temperatura e a pressão dentro do tubo de impedân-

cia, pois estes dados são necessários para introduzir no programa 

Pulse LabShop. 

 

Para a realização do ensaio, insere-se o provete dentro do tubo de 

impedância de forma cuidada, ajustando-se a sua posição e a fren-

te do provete deve ficar perpendicular ao eixo do tubo, mantendo a 

face mais irregular para o lado de incidência das ondas sonoras. 

Os provetes ensaiados têm diâmetros de 100 mm e 29 mm (Figura 

3).  

(a)

(b)

FIGURA 1: MATERIAIS UTILIZADOS: A) CASCA DE ARROZ; B) CORTIÇA EXPANDIDA.

FIGURA 2: RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CONDUTIBILIDADE TÉRMICA, COM INDICAÇÃO 
DO CRITÉRIO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO INDICADO NO ITE 50 DO LNEC [10].
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Na Figura 4 apresenta-se o gráfico com as curvas de absorção 

sonora, em bandas de frequência de um terço de oitava, para as 

misturas com 300 kg/m3.

Analisando os resultados, verifica-se que até aos 250 Hz as for-

mulações apresentam um comportamento semelhante, com 

reduzidos valores de coeficientes de absorção sonora. A partir 

deste ponto, as misturas que apresentam valores mais elevados 

do coeficiente de absorção sonora correspondem às formulações 

com maiores quantidades de casca de arroz. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A casca de arroz e a cortiça expandida foram incorporadas em 

compósitos de base polimérica, tendo sido produzidas amostras 

com diferentes misturas e massas volúmicas, de forma a avaliar 

a influência dessas características no desempenho térmico e 

acústico. Com os resultados do desempenho térmico verificou-se 

que a incorporação de grânulos de cortiça expandida conduziu a 

uma redução da condutibilidade térmica. Em termos acústicos, 

foi possível verificar que a incorporação de maiores quantidades 

de casca de arroz contribui para melhorar a absorção sonora. 

 

Com este trabalho foi possível demonstrar que, combinando os 

benefícios ambientais da incorporação de subprodutos do cultivo 

do arroz em materiais compósitos e soluções de construção, será 

possível contribuir para o desenvolvimento de produtos de cons-

trução que sejam tecnicamente viáveis e tenham reduzidos 

impactes ambientais. 

75% cortiça + 25% casca de arroz

FIGURA 3: PROVETES PARA ENSAIO DE ABSORÇÃO SONORA EM TUBO DE IMPE-
DÂNCIA (MASSAS VOLÚMICAS APROXIMADAS DE 300KG/M3).

FIGURA 4: RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ABSORÇÃO SONORA EM TUBO DE IMPE-
DÂNCIA.

50% cortiça + 50% casca de arroz

25% cortiça + 75% casca de arroz

100% casca de arroz
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reparação. Obviamente que dentro dos desta-

ques estão aquelas que configuram o nosso 

ADN, como as impermeabilizações betumino-

sas ou sintéticas e, no caso de Portugal, o isola-

mento acústico onde efetivamente somos uma 

das empresas mais participativas no que respei-

ta à procura e promoção de sistemas inovado-

res para dar resposta às problemáticas específi-

cas do mercado. 

 

COMO DESCREVERIA O ATUAL MOMENTO DA FILEIRA 
DA CONSTRUÇÃO, E QUAL A ESTRATÉGIA DA EMPRESA 
PARA CATIVAR MAIS CLIENTES? 
 

Ao contrário de crises anteriores, como em 

2008, a construção neste caso particular não 

foi o epicentro da crise, estando obviamente a 

ser afetada de forma indireta no momento 

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A 
TRAJETÓRIA DA MESMA NO MERCADO. 
 

A Danosa foi fundada em Madrid no ano de 

1964, e desde então tem vindo a crescer e 

expandir a gama de produtos. Desde muito 

cedo que o mercado português foi visto 

como um mercado quase nativo, começan-

do por trabalhá-lo à distância e posterior-

mente in situ, numa primeira fase unicamen-

te com uma equipa comercial, até que em 

2014 adquirimos a primeira de três fábricas 

em Portugal. Hoje em dia somos uma das 

marcas referência em Portugal no que res-

peita a impermeabilizações e isolamentos, e 

continuamos a trabalhar diariamente para 

manter este estatuto e difundi-lo por outras 

gamas do nosso portefólio. 

COMO SE COMPÕE A VOSSA GAMA DE PRODU-
TOS? QUER DESTACAR ALGUM EM PARTICULAR? 
 

O nosso portefólio é, hoje em dia, muito 

extenso, tendo sido ampliado de forma 

muito substancial nos últimos 5 anos. 

Dentro dele, podemos encontrar todas as 

tipologias de impermeabilização existentes 

no mercado, isto é, desde impermeabiliza-

ção betuminosa, a impermeabilização sin-

tética, liquida ou cimenticia, assim como 

isolamentos térmicos e acústicos ou produ-

tos complementares aos nossos sistemas, 

como membranas drenantes, geotêxteis ou 

claraboias, ou até mesmo a nossa mais 

recente gama de argamassas, onde encon-

tramos desde argamassas de colagem até 

argamassas de impermeabilização ou 
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DE QUE FORMA ESTÃO A PERSPETIVAR O REGRES-
SO À NORMALIDADE APÓS A PANDEMIA DO CO -
VID-19?  
 

Conforme mencionado na questão anterior, 

a forma positiva como o sector da constru-

ção lidou com esta pandemia acabou por 

permitir uma certa normalidade dentro do 

sector mesmo vivendo estes momentos 

complicados. Nesse sentido, pese embora o 

regresso à normalidade seja feito por fases 

e retomando paulatinamente processos 

habituais até à entrada da pandemia, pode 

dizer-se que a realidade do dia de hoje e 

aquela que será a dita normalidade pós 

pandemia não será assim tão diferente, pois 

o sector acabou por não paralisar como 

aconteceu em outras indústrias.  

atual. No entanto, não tomando as propor-

ções que tomou em indústrias adjacentes 

ao turismo, por exemplo. Até agora creio 

que o nosso sector em Portugal acabou 

por saber lidar de forma satisfatória com o 

momento delicado que atravessamos, e 

os impactos foram significativamente mais 

reduzidos do que aqueles que numa pri-

meira fase se perspetivavam. No que diz 

respeito à nossa carteira de clientes, ela 

ao dia de hoje já acaba por ser bastante 

extensa e mais do que cativar muitos mais 

clientes interessa-nos apoiar, ajudar e 

fazer crescer os nossos clientes atuais, 

para que também eles sejam capazes de 

fazer face a esta crise de forma satisfatória 

e manter-se solventes e com um futuro 

promissor. 

No que diz respeito às medidas tomadas em 

Portugal, vamos manter praticamente intacto o 

nosso plano inicial de contingência, introduzindo 

um pouco mais de flexibilidade equilibrado com 

bom senso na gestão diária dos postos mais 

expostos ao contacto com elementos externos 

(Dep. Comercial, Técnico, Logística e Customer 

Service). 

 

DE QUE FORMA O SISTEMA DE INCENTIVOS NO CON-
TEXTO DA COVID-19 CRIADO PELO GOVERNO PARA 
AS EMPRESAS PODEM CONTRIBUIR PARA PROMOVER O 
REGRESSO À NORMALIDADE APÓS A PANDEMIA? 
 

Na realidade as medidas que se vão falando e 

algumas já implementadas são de curto prazo e 

principalmente direcionados a adiar compromis-

sos de curto prazo.  
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A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL REPRESENTA UMA OPORTU-
NIDADE PARA AS EMPRESAS SE TORNAREM CADA VEZ 
MAIS COMPETITIVAS NO MERCADO. DE QUE FORMA ESTÁ 
A EMPRESA A ADAPTAR-SE A ESTA NOVA REALIDADE?  
 

Efetivamente para nós, em paralelo com aquilo que 

acredito que seja o panorama observado nas res-

tantes empresas, as limitações atuais inerentes a 

esta crise abrem oportunidades que até agora eram 

menosprezadas. Uma delas, quiçá a mais impor-

tante, é efetivamente essa transformação digital. E 

entendo por transformação digital muito mais do 

que recorrer a ferramentas tecnologicamente muito 

evoluídas ou melhores instrumentos, entendo um 

conceito ou metodologia que passou a ser imple-

mentada e a refletir uma melhor programação e 

consequentemente rentabilidade daquilo que é o 

dia laboral. 

 

Isto é, esta transformação digital acabará por dife-

renciar as empresas concorrentes e fazer com que 

aquelas que não tiverem capacidade para se adap-

tar aquilo que são as exigências desta nova era 

digital acabem por sucumbir. 

 

Em linha com o que acabo de transmitir durante o 

mês de março e abril, realizámos através do nosso 

departamento técnico mais de 15 cursos online 

sobre diversas temáticas e com público-alvo muito 

diversificado. Aparte disso, obviamente toda a ges-

tão negocial e acompanhamento dos nossos clien-

tes foi feita também ela à distância recorrendo a pla-

taformas online. 

 

O feedback recolhido culmina numa retrospetiva 

absolutamente positiva com maior capacidade de 

interação, mais contactos, mais negócios e princi-

palmente maior produtividade. 

 

Inequivocamente que essas são as medi-

das prioritárias e mais prementes para os 

sectores mais afetados no momento atual, 

no entanto para o nosso sector acredito 

que as medidas que se devem implantar a 

médio prazo se devem direcionar ao apoio 

financeiro ao investimento privado, para 

evitar que o clima de insegurança e impre-

visibilidade que se faz sentir possa condi-

cionar de forma muito significativa o hipo-

tético investimento que estivesse previsto 

para 2021. Sou da opinião que o investi-

mento privado português deve ser fomen-

tado e apoiado pelo Estado como medida 

de recuperação da economia, culminando 

assim na criação de postos de trabalho e 

geração de riqueza interna. 

 

A ECOEFICIÊNCIA CONSEGUE-SE ATRAVÉS DA 
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS COMPETI-
TIVOS QUE SATISFAÇAM AS NECESSIDADES, E 
ASSIM, PROMOVER A REDUÇÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS E DE CONSUMO DE RECURSOS 
NATURAIS. DE QUE FORMA É QUE A ECOEFI-
CIÊNCIA PODE CONTRIBUIR PARA UM DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA EMPRESA? 
 

Esta é inequivocamente uma matéria de 

especial relevância e importância que 

deve ser tida em conta em toda e qual-

quer indústria. Creio que a fase em que 

vivemos pode contribuir para relativizar 

outras coisas que não a sobrevivência e 

qualidade de vida, e recordar que esta-

mos aqui de passagem e devemos pre-

servar o espaço ocupado, sob pena de 

esse espaço ter uma durabilidade muito 

limitada. 

 

Aparte das questões ambientais e eviden-

temente mais importantes, se olharmos 

para o panorama económico derivado 

desse impacto ambiental, cada vez mais se 

legisla e regulamenta no sentido de limitar a 

utilização excessiva de recursos naturais, o 

que para efeitos empresariais pode muito 

bem deitar por terra aquela que seria uma 

estratégia de médio longo prazo bem con-

seguida, pelo que a capacidade de adapta-

ção e a realização de projeções futuras ao 

que a este tema diz respeito podem reve-

lar-se, definitivamente, cruciais. 

 

O PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA 
CIRCULAR CRIADO PELA COMISSÃO EUROPEIA 
TRAZ MEDIDAS QUE VISAM O AUMENTO DO 
TEMPO DE VIDA ÚTIL DOS PRODUTOS, ATRAVÉS 
DA REUTILIZAÇÃO OU RENOVAÇÃO. DE QUE 
FORMA ESTÁ A EMPRESA A PREPARAR-SE PARA 
IMPLEMENTAR ESTAS MEDIDAS? 
 

Na sequência da sua questão, mais do que 

relatar o nosso contributo, aproveito para 

vos convidar a visualizarem um vídeo que 

lançámos no último mês de março em que 

relatamos todo o processo de economia 

circular que sofre o nosso isolamento térmi-

co em poliestireno extrudido XPS, desde o 

momento em que é recolhido em formato 

de caixas de peixe até ao momento em que 

é aplicado na sua habitação, podendo 

inclusivamente após a sua vida útil voltar a 

ser utilizado para dar forma a novos produ-

tos. Poderão encontrar este vídeo no nosso 

canal do Youtube ou procurando no mesmo 

site por “DANOSA 2020 PT Economia 

Circular”. 
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O retorno à normalidade vai ser lento, 

quer por razões do estado atual e futuro 

próximo da economia e do investimento, 

quer porque os hábitos de consumo vão 

retornar lentamente à normalidade pré 

COVID-19. 

 

Na retoma a situação não vai mudar, vai 

mudando. 

 
DE QUE FORMA O SISTEMA DE INCENTIVOS NO 
CONTEXTO DA COVID-19 CRIADO PELO 
GOVERNO PARA AS EMPRESAS PODEM CON-
TRIBUIR PARA PROMOVER O REGRESSO À 
NORMALIDADE APÓS A PANDEMIA? 
 

Obviamente todos os apoios públicos 

quer às empresas quer às pessoas, aju-

dam perante a situação e as suas conse-

quências económicas e sociais. 

 

O problema é que não há, nunca houve 

nem haverá, recursos para fazer face a 

todas as realidades, agravando-se a 

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A 
TRAJETÓRIA DA MESMA NO MERCADO. 
 

Enquanto empresa, a EFAPEL é uma orga-

nização estruturada para atingir objetivos e 

resultados. 

 

A sua trajetória é decorrente do seu modelo 

organizativo, obtendo-se resultados suces-

sivos e sustentados, e simultaneamente cui-

dando de criar todas as condições para que 

no período seguinte tudo possa evoluir favo-

ravelmente. 

 
COMO SE COMPÕE A VOSSA GAMA DE PRODU-
TOS? QUER DESTACAR ALGUM EM PARTICULAR? 
 

Os nossos produtos são pensados para 

satisfazer as necessidades correntes nas 

instalações elétricas de baixa tensão. 

 

Não destacamos nenhum em particular por-

que todos são complementares dos demais, 

sendo por isso todos igualmente relevantes. 

COMO DESCREVERIA O ATUAL MOMENTO DA FILEIRA 
DA CONSTRUÇÃO, E QUAL A ESTRATÉGIA DA EMPRE-
SA PARA CATIVAR MAIS CLIENTES? 
 

Neste momento, e no que respeita a constru-

ção nova, o sector derrapou instantaneamente. 

Ainda vai ocorrendo alguma procura, mas 

sobretudo para concluir investimentos em 

curso. 

 

Vivemos, portanto, um momento menos bom, 

e entendemos que a situação vai piorar clara-

mente. 

 

Não temos uma estratégia para cativar novos 

clientes dado que, neste momento, e no mer-

cado nacional, com mais ou menos produtos já 

trabalhamos com praticamente todos, diretos e 

indiretos. 

 

Limitamo-nos a fazer o que sempre fizemos. 

 
DE QUE FORMA ESTÃO A PERSPETIVAR O REGRESSO 
À NORMALIDADE APÓS A PANDEMIA DO COVID-19?  
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vidade certificada em 2001 segunda 

Norma NP EN ISO 14001 (Gestão 

Ambiental), tendo sido na época das pri-

meiras empresas a nível nacional a obter 

essa certificação. 

 
O PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA 
CIRCULAR CRIADO PELA COMISSÃO 
EUROPEIA TRAZ MEDIDAS QUE VISAM O 
AUMENTO DO TEMPO DE VIDA ÚTIL DOS PRO-
DUTOS, ATRAVÉS DA REUTILIZAÇÃO OU RENO-
VAÇÃO. DE QUE FORMA ESTÁ A EMPRESA A 
PREPARAR-SE PARA IMPLEMENTAR ESTAS 
MEDIDAS? 
 

A Economia Circular é também um concei-

to que visa reincorporar ou reaproveitar os 

resíduos que a atividade económica vai 

gerando, tendente a reduzir o consumo de 

recursos naturais sempre limitados. 

 

Também, neste caso, estas preocupações 

constam do ADN desta empresa e, por 

isso, nos fomos preparando à medida que 

situação à medida que este período se 

alonga. 

 

A ECOEFICIÊNCIA CONSEGUE-SE ATRAVÉS DA 
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS COMPE-
TITIVOS QUE SATISFAÇAM AS NECESSIDADES, 
E ASSIM, PROMOVER A REDUÇÃO DOS IMPAC-
TOS AMBIENTAIS E DE CONSUMO DE RECUR-
SOS NATURAIS. DE QUE FORMA É QUE A 
ECOEFICIÊNCIA PODE CONTRIBUIR PARA UM 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA EMPRE-
SA? 
 

A satisfação das necessidades de mer-

cado tendo em conta preocupações 

ecológicas e eficiência é uma via para 

obter vantagens competitivas, cuidando 

simultaneamente dos melhores resulta-

dos com foco na ecologia. 

 

As preocupações inerentes a este con-

ceito da ecoeficiência estão presentes 

nesta empresa desde há muitos anos. 

Repare-se que a EFAPEL viu a sua ati-

nos fomos desenvolvendo, tendo em vista a 

otimização das nossas capacidades de fazer 

mais e melhor, com menor consumo de 

recursos. 

 

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL REPRESENTA UMA 
OPORTUNIDADE PARA AS EMPRESAS SE TORNA-
REM CADA VEZ MAIS COMPETITIVAS NO MERCADO. 
DE QUE FORMA ESTÁ A EMPRESA A ADAPTAR-SE A 
ESTA NOVA REALIDADE?  
 

O recurso aos meios digitais hoje disponí-

veis, cada vez melhores e mais eficientes, 

tem transformado a vida e o dia-a-dia de 

toda a atividade económica e empresarial. 

 

Ajustamo-nos à medida que os mercados e 

a tecnologia evoluem para novas realidades 

e con forme necessidade destas. Neste 

momento temos em teletrabalho 76 pes-

soas. 

 

Estamos preparados mas não pretendemos 

liderar a mudança. 
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res problemas da construção: calor, frio, infiltra-
ção de humidades, rachadelas e também des-
gaste de outros materiais. 
 
Podemos dar destaque a um produto o qual 
temos verificado um aumento exponencial das 
nossas vendas, e que é o depósito para arma-
zenamento de líquidos diversos. Ao invés de 
anos passados, em que se vendiam soluções 
estandardizadas e pré-definidas (250 e 500 
litros), atualmente os nossos clientes procuram 
produtos personalizados e que solucionem pro-
blemas concretos. A venda de um depósito per-
sonalizado implica vários passos: aferir qual a 
capacidade concreta em termos de litros (pode 
ir de 100 a 500.000 litros) e o tipo de instalação 
necessária, só depois elaboramos o projeto téc-
nico. Após aprovação deste por parte do cliente, 
acompanhamos muitas vezes a produção do 
próprio depósito para controlo de qualidade, 
controlo este que só termina na supervisão da 
sua instalação. Muitas vezes depois destas 

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A 
TRAJETÓRIA DA MESMA NO MERCADO. 
 
A Fibrosom é uma empresa portuguesa 
fundada em 1986, pioneira no forneci-
mento de soluções de construção civil que 
promovam o bem-estar e o aumento da 
qualidade de vida dos utilizadores. Os 
materiais que sempre fizeram parte da 
sua gama de produtos caracterizam-se 
por serem técnicos: isolamentos térmicos 
e acústicos, impermeabilizações e drena-
gens, cofragens, entre outros. 
 
Em 2005 vê a sua capacidade de armaze-
nagem aumentada com a construção do 
seu armazém principal, com cerca de 
5.000 m² de área útil de armazenamento. 
Dois anos depois (2007) recebe a 
Medalha de Mérito Comercial atribuída 
pela Camara Municipal de V. N. de 
Famalicão.  

A partir de 2001, consegue garantir cober-
tura nacional da sua rede de vendas atra-
vés das suas filiais de Alverca e Algarve. No 
ano de 2004 obtém o 175º lugar na lista das 
1000 maiores PMEs a nível nacional. 
 
Apesar de já exportar os seus produtos 
para diferentes países da União Europeia, 
2012 marca o início das exportações para 
um mercado totalmente novo: a América 
Latina. Este mercado representa cerca de 
30% das vendas atuais da empresa. 
 
COMO SE COMPÕE A VOSSA GAMA DE PRODU-
TOS? QUER DESTACAR ALGUM EM PARTICULAR? 
 
Os materiais que sempre fizeram parte da 
nossa gama de produtos caracterizam-se 
por serem técnicos: isolamentos térmicos e 
acústicos, impermeabilizações e drena-
gens, cofragens, entre outros. Existem para 
que se possa resolver ou prevenir os maio-
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gência e as normas governamentais, e pra-
ticamente com o mesmo volume de fatura-
ção do ano passado. Como sairemos desta 
crise é uma incógnita: por exemplo, o sec-
tor do turismo que era uma alavanca muito 
grande para outros sectores, e também 
para a construção, sofreu um grande golpe. 
Todos nós encaramos o futuro com preocu-
pação e cuidado. No entanto, essa preocu-
pação e cuidado devem ser motores para 
fazermos mais e melhor, e se possível rein-
ventarmo-nos. 
 
A nossa estratégia para cativar mais clientes 
vai pois no sentido de diversificar a sua car-
teira de produtos, cujo objetivo será fornecer 
ao cliente uma cadeia integrada de soluções 
construtivas. Estas soluções serão desenha-
das por profissionais especializados, portan-
to a aposta em novos recursos humanos 
será fulcral para um contacto cada vez mais 
proactivo com o cliente. 

fases, e passado um ano da instalação 
sensivelmente, verificamos se não existe 
nenhuma anomalia e se o depósito conti-
nua em boas condições. Neste tipo de pro-
duto, como em muitos outros que comer-
cializamos, existe uma componente muito 
forte de serviço ao cliente. 
 
COMO DESCREVERIA O ATUAL MOMENTO DA 
FILEIRA DA CONSTRUÇÃO, E QUAL A ESTRATÉ-
GIA DA EMPRESA PARA CATIVAR MAIS CLIEN-
TES? 
 
Neste momento, e por causa da pandemia 
que assola o mundo, a construção encon-
tra-se num cruzamento em que tem que 
escolher o melhor caminho. Felizmente 
que os nossos governantes não paralisa-
ram o sector da construção devido ao 
COVID-19, como fizeram outros países, 
por exemplo o Panamá. Continuamos a 
trabalhar respeitando os planos de contin-

DE QUE FORMA ESTÃO A PERSPETIVAR O REGRESSO À 
NORMALIDADE APÓS A PANDEMIA DO COVID-19?  

 
O regresso à normalidade será feito por etapas, 
que é o que já está a acontecer. Nesta primeira 
fase de desconfinamento, já voltamos a atender 
os nossos clientes nas nossas instalações, com 
o respeito devido pelas normas sanitárias em 
vigor. A nossa equipa comercial, que está a levar 
a cabo as suas tarefas através do teletrabalho, 
só nessa altura poderá visitar de forma normal a 
sua carteira de clientes.  
 
Os projetos que temos em carteira terão de ser 
avaliados, no sentido de aferir o que podemos 
executar nas diversas fases de desconfinamen-
to, e o que teremos que deixar para depois da 
pandemia erradicada. Estamos atentos e expec-
tantes com os cenários das diversas fases de 
desconfinamento, pois só esta informação nos 
permite ajustar os fluxos de trabalho para que 
gradualmente consigamos trabalhar da forma 
mais normal possível. 
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Somos produtores dos tubos de cofragem da 
marca “Cofratubo” e, um dos pontos que sem-
pre respeitamos, foi a utilização de cartão reci-
clável no fabrico deste produto. As embala-
gens de grande parte dos nossos produtos 
também podem ser recicláveis. Sempre pro-
movemos a educação dos consumidores para 
um uso mais racional dos recursos naturais e 
energéticos, ao divulgar produtos que aumen-
tam a rentabilidade energética das suas 
casas, como é o caso dos isolamentos térmi-
cos, que poupam a energia que gastamos a 
aquecer ou a arrefecer as nossas casas. 
Promovemos também a maximização da utili-
zação sustentável de recursos renováveis, 
através dos depósitos de armazenamento de 
água, por exemplo. É claro que cada vez mais 
a construção vai ter mais respeito pelo impac-
to que deixa no nosso planeta, e a sua ambi-
ção é transformar cada edifício num produtor 
de energia limpa, deixando para trás certas 
fontes de energia mais poluentes. É um cami-
nho que nós já acompanhamos desde o início, 
e que é nossa preocupação manter. Existem 
todos os anos uma série de produtos ecologi-
camente muito interessantes que nos são 

DE QUE FORMA O SISTEMA DE INCENTIVOS NO 
CONTEXTO DA COVID-19 CRIADO PELO 
GOVERNO PARA AS EMPRESAS PODEM CONTRI-
BUIR PARA PROMOVER O REGRESSO À NORMALI-
DADE APÓS A PANDEMIA? 
 
Este Sistema de Incentivos na nossa opi-
nião será uma das pedras basilares da recu-
peração económica pós COVID-19, porque 
poderá ser através deste que se consiga 
manter o tecido empresarial a funcionar na 
sua grande maioria, e assim sem conse-
quências de maior para a sociedade portu-
guesa. 
 
Isto porque com esta injeção de capital nas 
empresas o Governo consegue a criação e 
manutenção de emprego de milhares de 
portugueses, reduzindo assim o risco de 
instabilidade social (desemprego e conse-
quente aumento de criminalidade, fome, 
cidadãos a viver em condições precárias, 
entre outras). 
 
As próprias empresas poderão dar continui-
dade aos seus investimentos quer seja em 

novos projetos (aposta em novas carteiras 
de clientes, criação de infraestruturas, etc.), 
ou então na utilização desses fundos para 
apostarem em melhores compras, criação 
de stocks ou cadeias de logística. 
 
Enfim, existirá com certeza investimento 
nos mais variados sectores da economia o 
que, na nossa opinião, traduzir-se-á num 
arranque da economia global nacional após 
o interregno causado pela pandemia. 
 
A ECOEFICIÊNCIA CONSEGUE-SE ATRAVÉS DA 
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS COMPETITI-
VOS QUE SATISFAÇAM AS NECESSIDADES, E 
ASSIM, PROMOVER A REDUÇÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS E DE CONSUMO DE RECURSOS NATU-
RAIS. DE QUE FORMA É QUE A ECOEFICIÊNCIA 
PODE CONTRIBUIR PARA UM DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA EMPRESA? 
 
Apesar de não sermos produtores de todos 
os produtos que comercializamos, a ecoefi-
ciência e a Fibrosom sempre andaram de 
mãos dadas. Em primeiro lugar, sempre 
fomentamos a reciclabilidade dos materiais. 
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o comercial inseria uma encomenda no seu 
sistema informático e esta era automaticamen-
te enviada para o servidor central e ficava dis-
ponível para toda a empresa.  
 
Também a comunicação com os clientes foi 
alvo de digitalização através da criação do 
nosso primeiro website, mas também com o 
envio digital de faturas, recibos e fichas técni-
cas de produtos. Atualmente um meio prefe-
rencial de contacto dos nossos clientes é o e-
mail. 
 
Ao nível da logística, podemos afirmar que a 
digitalização veio facilitar os processos de 
carga (com mapa de carga elaborado informa-
ticamente e conferência de cargas através de 
leitores óticos), bem como o processo de 
entrega com a rota a ser planeada através do 
Google Maps. Esta ferramenta também é 
muito útil para fornecer informação que ajuda 
a calcular o custo de um transporte. 
 
Mesmo com o mercado da América Latina, 
todos os contactos são feitos através de 
Whatsapp. 
 

apresentados por empresas de todo o 
mundo, mas que muitas vezes o mercado 
ainda não está pronto para os receber. Às 
vezes sugerimos alterações aos fabrican-
tes para que se tornem mais apelativos ao 
mercado português. Claro que o nosso 
desenvolvimento sustentável passa por 
essas novas soluções, com vista a forne-
cer um sector que se quer cada vez mais 
respeitoso para com o planeta. 
 
O PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA CIR -
CULAR CRIADO PELA COMISSÃO EUROPEIA 
TRAZ MEDIDAS QUE VISAM O AUMENTO DO 
TEMPO DE VIDA ÚTIL DOS PRODUTOS, ATRAVÉS 
DA REUTILIZAÇÃO OU RENOVAÇÃO. DE QUE 
FORMA ESTÁ A EMPRESA A PREPARAR-SE PARA 
IMPLEMENTAR ESTAS MEDIDAS? 
 
Uma das medidas que já estão implemen-
tadas é a recolha de paletes que fazemos 
junto dos nosso clientes, e que depois vol-
tamos a reutilizar ou devolvemos ao forne-
cedor. No que toca a evitar a utilização de 
produtos poluentes, podemos afirmar que 
nesta altura estamos a proceder por eta-

pas à substituição da nossa atual frota 
para uma nova frota de veículos elétricos 
não poluentes. 
 
Comercializamos também feltro acústico 
que é um produto elaborado a partir de 
resíduos têxteis, bem como o aglomerado 
de cortiça que é um aproveitamento das 
sobras de cortiça utilizadas em vários pro-
dutos. 
 
A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL REPRESENTA UMA 
OPORTUNIDADE PARA AS EMPRESAS SE TORNA-
REM CADA VEZ MAIS COMPETITIVAS NO MERCA-
DO. DE QUE FORMA ESTÁ A EMPRESA A ADAP-
TAR-SE A ESTA NOVA REALIDADE?  
 
Desde 2001 que a Fibrosom tem vindo a 
levar a cabo uma transformação digital, e 
isso iniciou-se com a utilização de um 
software integrado que aglomerasse 
todos os departamentos da empresa. 
Alguns anos depois foi a vez da equipa 
comercial, que visita os nossos clientes 
todos os dias, tivesse o seu próprio siste-
ma de venda online e just in time, ou seja 
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sente nas principais obras na península ibérica 
e, no último ano, a lã mineral Volcalis. 
 
Esta nova fábrica, a Volcalis, vem disponibilizar 
ao mercado um produto cada vez mais indis-
pensável na construção atual: isolamento térmi-
co e acústico, resistente ao fogo, de baixo custo 
e fácil aplicação. 
 
Saliento, ainda, o empenho na caracterização 
técnica e laboratorial de soluções para a cons-
trução e reabilitação, integrando os vários pro-
dutos, e o trabalho com as classes profissionais 
responsáveis pela inovação na construção. 
 
COMO DESCREVERIA O ATUAL MOMENTO DA FILEIRA 
DA CONSTRUÇÃO, E QUAL A ESTRATÉGIA DA EMPRESA 
PARA CATIVAR MAIS CLIENTES? 
 
O momento atual é completamente atípico. 
Podemos, no entanto, analisar a trajetória da 
fileira em Portugal que, em crescimento, já 
ensaiava uma alteração de foco do turismo para 
o residencial. Acreditamos que se vai manter e 
reforçar. Estamos também convencidos que a 
procura por produtos diferenciados e de qualida-
de vai ser maior, e que o consumidor está mais 
alerta para as questões do conforto e da segu-
rança. 
 
DE QUE FORMA ESTÃO A PERSPETIVAR O REGRESSO À 
NORMALIDADE APÓS A PANDEMIA DO COVID-19?  
 
Nós no Grupo Preceram não parámos. Ada -
ptámo-nos, de acordo com os planos de contin-
gência elaborados para a atual situação e conti-
nuámos a servir o mercado com a qualidade a 
que o habituámos. Todas as unidades mantive-
ram-se em pleno funcionamento, uma vez que 
no ADN das empresas está esta capacidade de 
se adaptarem, mas, principalmente, porque as 
pessoas que são o ativo mais valioso das 
empresas estão empenhadas e são a marca 
Grupo Preceram. 
 
A situação recente de confinamento a que todos 
fomos sujeitos colocou a “nu” a grande necessi-
dade de as habitações terem um bom isolamen-
to acústico e térmico, e o quão essencial é o 
conforto para a saúde humana. 
 
Ao passarmos mais tempo em casa, em perío-
dos do dia em que normalmente não o fazía-
mos, todos sentimos mais necessidade em cli-
matizar, gastando mais energia. Outra grande 
necessidade para que fomos uma vez mais des-
pertados, foi a importância do isolamento e con-
forto acústico. Embora o ruído ambiente nas 
cidades tenha diminuído consideravelmente ao 
não existir trânsito automóvel, o barulho dentro 
de casa cresceu e a incomodidade também. 
 
Vamos assim apostar na divulgação de solu-
ções que contribuem para conforto térmico e 
acústico, para melhorar a qualidade do ar inte-

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A 
TRAJETÓRIA DA MESMA NO MERCADO. 
 
O Grupo Preceram teve origem na indústria 
cerâmica, numa fábrica de tijolos fundada 
pelo avô dos atuais proprietários na década 
de 40, em Pombal. Nos últimos 30 anos, o 
grupo cresceu e diversificou a sua atividade 
com novas fábricas e produtos diferencia-
dores para a construção e reabilitação. 
 
Atualmente, possui seis unidades de produ-
ção na zona centro do país: a Preceram e a 
Preceram Norte dedicadas ao tijolo cerâmi-
co, a Argex fabricante de argila expandida, 
a Só Argilas dedicada ao comércio de argi-
las e tratamento de resíduos, a Gyptec 
Ibérica líder nacional na produção de pla-
cas de gesso, e a nova Volcalis fabricante 
de lã mineral para isolamento através de 
um processo inovador e único em 
Portugal. 

COMO SE COMPÕE A VOSSA GAMA DE PRODU-
TOS? QUER DESTACAR ALGUM EM PARTICU-
LAR? 
 
O tijolo tradicional e, mais recentemente, o 
tijolo de furação vertical com característi-
cas térmicas e acústicas melhoradas, con-
tinua a representar um papel fundamental 
na construção em Portugal e o grupo, com 
as suas 3 unidades de produção em 
Pombal e Águeda, é líder do sector. 
Paralelamente, e ainda tendo como maté-
ria-prima o barro, a argila expandida Argex 
disponibiliza ao mercado um agregado 
técnico leve e resistente, indispensável em 
aplicações tão diversas como jardins e 
coberturas verdes, camada de base de 
estradas e edifícios ou mesmo matéria-
prima para outras indústrias. 
 
Nos últimos 10 anos introduzimos novos 
produtos: a placa de gesso Gyptec, pre-
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um exemplo de como a economia circular fun-
ciona e pode ser um fator distintivo. 
 
A Gyptec utiliza, como matérias-primas, mate-
riais reciclados ou subprodutos de outras indús-
trias, desde o papel ao gesso. Neste momento, 
tem ainda em ação um plano de recolha seleti-
va e reciclagem de placas de gesso, conseguin-
do assim atingir e ultrapassar as metas delinea-
das. Por outro lado, a construção a seco afigu-
ra-se como um exemplo de sistemas construti-
vos alinhados com esta ideia de desconstrução 
versus demolição. Aqui, o isolamento Volcalis 
representa um papel fundamental no desempe-
nho térmico e acústico dos sistemas construti-
vos. 
 
Saliento ainda o alinhamento com o princípio 
fundamental, expresso no novo plano, de que 
“os recursos utilizados sejam mantidos na eco-
nomia da UE durante tanto tempo quanto pos-
sível”, o que se traduz, também, em privilegiar-
mos o consumo de produtos portugueses. 
 
A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL REPRESENTA UMA 
OPORTUNIDADE PARA AS EMPRESAS SE TORNAREM 
CADA VEZ MAIS COMPETITIVAS NO MERCADO. DE QUE 
FORMA ESTÁ A EMPRESA A ADAPTAR-SE A ESTA NOVA 
REALIDADE?  
 

rior e o comportamento energético dos edifí-
cios.  
 
DE QUE FORMA O SISTEMA DE INCENTIVOS NO CON-
TEXTO DA COVID-19 CRIADO PELO GOVERNO PARA 
AS EMPRESAS PODEM CONTRIBUIR PARA PROMOVER 
O REGRESSO À NORMALIDADE APÓS A PANDEMIA? 
 
Todas as ajudas serão necessárias, e talvez 
insuficientes, para apoiar os sectores mais afe-
tados. E são tão transversais que se torna difícil 
apreender hoje o impacto que esta paragem 
forçada irá ter no tecido económico e social. O 
reforço da liquidez e a proteção do emprego 
poderão fazer a diferença. 
 
A ECOEFICIÊNCIA CONSEGUE-SE ATRAVÉS DA PRODU-
ÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS COMPETITIVOS QUE 
SATISFAÇAM AS NECESSIDADES, E ASSIM, PROMOVER 
A REDUÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS E DE CONSU-
MO DE RECURSOS NATURAIS. DE QUE FORMA É QUE 
A ECOEFICIÊNCIA PODE CONTRIBUIR PARA UM DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA EMPRESA? 
 
De uma forma natural, quando o conceito faz 
parte da matriz de desenvolvimento da organi-
zação. A preocupação com eficiência dos pro-
cessos, o consumo racional e controlado dos 
recursos e o valor intrínseco dos produtos 
comercializados tem sido a razão do cresci-
mento sustentável do Grupo Preceram. 
 
O PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA CIRCULAR 
CRIADO PELA COMISSÃO EUROPEIA TRAZ MEDIDAS 
QUE VISAM O AUMENTO DO TEMPO DE VIDA ÚTIL 
DOS PRODUTOS, ATRAVÉS DA REUTILIZAÇÃO OU 
RENOVAÇÃO. DE QUE FORMA ESTÁ A EMPRESA A 
PREPARAR-SE PARA IMPLEMENTAR ESTAS MEDIDAS? 
 
A recente publicação deste novo plano vem 
introduzir conceitos e ideias que serão essen-
ciais também neste cenário de relançamento da 
economia. 
 
As empresas do grupo já há alguns anos que 
têm vindo a adotar uma série de medidas e um 
desenvolvimento interno alinhado com estas 
preocupações. Temos inclusivamente participa-
do ativamente na discussão e implementação 
da temática, no âmbito do Cluster Habitat 
Sustentável, a cuja direção pertenço represen-
tando a Gyptec Ibérica. 
 
Integrando um conjunto de indústrias diversifi-
cadas, são também diversas as medidas a ado-
tar para atingir o objetivo, global e final, de con-
seguir “a sustentabilidade do ambiente cons-
truído que promova a aplicação de princípios de 
circularidade aos edifícios”. Tomemos o exem-
plo do tijolo cerâmico, aqui o foco será garantir 
um produto durável, mas também eficiente, 
tanto nas suas funções como na sua produção. 
 
No caso das placas de gesso Gyptec, fomos 
um pouco mais longe desde o início, trata-se de 

Foi um desafio que abraçámos, desde que a 
internet veio facilitar a comunicação e trans-
missão de dados, e que se transformou 
numa oportunidade ao estarmos mais próxi-
mo dos mercados. Isto no plano mais visível. 
No entanto, a transformação digital, a indús-
tria 4.0, e outras designações que entraram 
no discurso corrente, não se limita aos sites 
e redes sociais. Trata-se de uma transforma-
ção mais profunda e que abrange todos os 
níveis da organização. 
 
Estamos gratos à visão estratégica da admi-
nistração que implementou esta mudança, 
bem cedo e antes que esta tivesse de ser 
imposta por circunstâncias adversas. 
 
A automatização, o controlo, a rastreabilida-
de de produtos, a desmaterialização de pro-
cessos, as ferramentas digitais de apoio à 
prescrição e mais recentemente o comércio 
eletrónico, são apenas alguns exemplos que 
constituem a realidade das empresas do 
Grupo Preceram. 
 
Estamos preparados, e mais fortes que 
nunca, para enfrentar os desafios que o 
“novo normal” possa vir a trazer. 
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Jorge Ramos I Diretor Geral Comercial da Imperalum

mento por aquisição surge em 2003 com a com-

pra da RUC, que era, à época, a segunda maior 

empresa nacional do sector, consolidando 

dessa forma a liderança do mercado nacional. 

 

A Normalização - a Imperalum é desde 1990 

ONS - Organismo de Normalização Sectorial, 

por protocolo assinado com o IPQ - Instituto 

Português da Qualidade, pelo que tem sido 

parte ativa no desenvolvimento das normas 

europeias e respetiva adoção no acervo norma-

tivo nacional, das quais se destacam as normas 

harmonizadas necessárias à marcação CE para 

os produtos de impermeabilização, em vigor 

desde 2006. Conscientes da importância da 

interação com o nosso sector industrial e comer-

cial, a Imperalum é sócia da APCMC, integrando 

o seu Conselho Con sul ti vo e é membro da EWA 

- European Wa ter proofing Association, onde 

para além de fazer parte do Conselho Diretivo, 

ocupa a função de Tesoureiro. 

 

COMO SE COMPÕE A VOSSA GAMA DE PRODUTOS? 
QUER DESTACAR ALGUM EM PARTICULAR? 
 

A Imperalum produz, na sua unidade industrial 

do Montijo, membranas betuminosas de imper-

meabilização e emulsões betuminosas e comer-

cializa uma gama completa de isolamentos tér-

micos, acústicos, drenagens e geotêxteis. 

 

Mais do que falar de produtos, na Im pe ra lum 

preferimos falar de sistemas e sobretudo de 

soluções. Neste âmbito estamos a desenvolver 

o conceito das Soluções com Futuro, no sentido 

de dar resposta aos desafios de conforto, sus-

tentabilidade e eficiência energética na constru-

ção. Desta forma destacamos dois sistemas que 

nos parecem muito interessantes. O sistema de 

Coberturas Verdes, desenvolvido pela Im -

peralum e credenciado pelo LNEC - através da 

emissão de um Documento de Aplicação, que 

apresentam um conjunto de benefícios para as 

cidades, colocando nas coberturas dos edifícios 

espaços verdes, os quais contribuem para a 

diminuição da carga poluente captando CO2 e 

libertando oxigénio, atuam na melhor regulação 

dos caudais da chuva compensando a diminui-

ção da impermeabilização dos solos urbanos. 

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A TRA-
JETÓRIA DA MESMA NO MERCADO. 
 

A Imperalum, fundada em 1968, foi a primei-

ra empresa em Portugal a produzir membra-

nas betuminosas de impermeabilização. 

 

Tendo eleito como missão contribuir de 

forma sustentável e duradoura para a quali-

dade de vida das edificações, a empresa 

tem apostado no mercado do conforto, da 

sustentabilidade e da eficiência energética 

através do desenvolvimento de produtos e 

sistemas nas áreas da impermeabilização, 

isolamentos térmicos e acústicos, drena-

gens e geotêxteis. 

 

Em termos de gestão a Imperalum tem 

apoiado o seu desenvolvimento em quatro 

vetores que nos parecem essenciais.  

 

A Inovação - fomos pioneiros em Portugal 

na modificação de betumes para impermea-

bilização, na promoção do conceito de isola-

mento térmico, na divulgação sistemática 

junto da comunidade técnica nacional pro-

curando com a Academia Imperalum trans-

formar conhecimento em valor. Foi também 

a Imperalum a primeira empresa nacional 

do sector a obter a credenciação dos seus 

sistemas de impermeabilização junto do 

LNEC - Laboratório Nacional de Enge nha -

ria Civil - através da publicação dos Do -

cumentos de Homologação, hoje Docu -

mentos de Aplicação, que continuam a 

constituir um referencial para a comunidade 

técnica nacional. 

 

A Competitividade - A certificação do 

sistema de gestão de qualidade em 1994 

- ISO 9001 - a certificação ambiental em 

2005, a implementação da ferramenta de 

gestão Balanced Score Card em 2010, a 

atribuição de galardões de gestão empre-

sarial, dos quais destacamos o PME 

líder, são marcos competitivos importan-

tes na vida da empresa. 

 

O Crescimento - desde logo o crescimento 

geográfico espelhado na amplitude territo-

rial que lhe permite apoiar localmente o 

mercado, através das suas delegações do 

Porto, Coimbra, Lisboa e Olhão. O cresci-
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A reabilitação sem remoção das coberturas 

de fibrocimento é outro sistema que integra 

as Soluções com Futuro e que permite 

encapsular as antigas coberturas de fibroci-

mento contendo amianto, sem produzir resí-

duos e possibilitando a sua reabilitação tér-

mica, aumentando dessa forma a eficiência 

energética do edifício.

COMO DESCREVERIA O ATUAL MOMENTO DA 
FILEIRA DA CONSTRUÇÃO, E QUAL A ESTRATÉGIA 
DA EMPRESA PARA CATIVAR MAIS CLIENTES? 
 

Para responder a esta questão teremos de 

nos colocar em dois momentos que pode-

rão ser distintos, isto é, o momento antes 

COVID e o momento após o COVID. 

 

Portugal assistiu nos últimos 3 anos a uma 

performance muito positiva do mercado da 

construção, o qual em 2019 apresentou 

um crescimento de 6%, o maior nos últi-

mos 21 anos e que para o qual muito con-

tribuiu o crescimento do turismo - constru-

ção de unidades hoteleiras e alojamento 

local - os incentivos fiscais ao investimento, 

dos quais destacamos o estatuto do resi-

dente não habitual e o vistos gold, assim 

como os investimentos promovidos por 

fundos de investimentos em unidades 

comerciais e logísticas, no sentido de fazer 

face ao crescimento interno do consumo e 

das inerentes necessidades de ampliação 

da infra estrutura logística. 

 

Este crescimento transporta consigo do 

lado da oferta níveis concorrenciais e de 

competitividade maiores, o que exige natu-

ralmente às empresas novas estratégias 

de retenção e captação de novos clientes, 

que no caso da Imperalum se traduzem por 

reforçar as politicas de proximidade com o 

cliente - programas de fidelização, adequa-

ção da oferta de produtos aos novos desa-

fios da sustentabilidade e eficiência e uma 

oferta logística de excelência - promover 

programas de notoriedade da marca 

Imperalum e por fim apostar na transforma-

ção do nosso acervo e conhecimento técni-

co em valor para os nossos clientes e comu-

nidade técnica através da Academia 

Imperalum. 

 

Naturalmente que o COVID veio colocar 

fortes restrições no mercado global e con-

sequentemente na rota de crescimento do 

sector da construção em Portugal, cuja 

dimensão é neste momento de difícil pre-

visão. No entanto, tudo aquilo que dese-

nhámos num cenário de crescimento é 

aplicável num cenário restritivo, acrescen-

tando à equação uma mais forte digitaliza-

ção da atividade, que se traduzirá em for-

mas diferentes de aportar valor aos nos-

sos clientes. 

 

DE QUE FORMA ESTÃO A PERSPETIVAR O RE -
GRESSO À NORMALIDADE APÓS A PANDEMIA DO 
COVID-19?  
 

Vivemos tempos difíceis, mas ao mesmo 

tempo desafiantes. A capacidade de adap-

tação das empresas para acomodar uma 

situação nunca vivida foi tremenda, estan-

do a ser o salto digital e tecnológico a mais 

positiva consequência da pandemia. 

 

Em Portugal, e em particular no sector da 

construção, menos dependente que o sec-

tor industrial relativo às importações e usu-

fruindo do facto de as medidas restritivas 

terem sido bastante diferentes das vividas 

em países como Espanha, Itália e França, 

a queda não foi tão acentuada quanto as 

piores previsões apontavam, permitindo 

dessa forma que a maioria das empresas 

do sector mantivessem a sua atividade, 

incluído a cadeia de abastecimento, ou 

seja, as empresas de distribuição de mate-

riais e as industrias produtoras onde a 

Imperalum se inclui. 

 

Naturalmente que a incerteza relativa ao 

regresso à normalidade é enorme, bastan-

do para isso olhar para a situação do turis-

mo que paralisou completamente a nível 

global e que no caso nacional desempe-

nha um papel muito importante na econo-

mia e consequentemente na atividade da 

construção, onde o impacte será com cer-

teza de considerável dimensão. 

 

No entanto, esta é uma crise conjuntural, 

muito circunscrita temporalmente e por 

isso cremos que a retoma será seguramente 

mais rápida que a retoma ocorrida após a crise 

das dívidas soberanas no início da década. A 

Imperalum está preparada! 

 

DE QUE FORMA O SISTEMA DE INCENTIVOS NO CON-
TEXTO DA COVID-19 CRIADO PELO GOVERNO 
PARA AS EMPRESAS PODEM CONTRIBUIR PARA PRO-
MOVER O REGRESSO À NORMALIDADE APÓS A PAN-
DEMIA? 
 

As medidas tomadas pelo governo centra-

ram-se sobretudo na emergência provocada 

pela situação de paragem de muitas ativida-

des e na mitigação do impacte negativo na 

tesouraria das empresas, ao nível do paga-

mento de salários, fornecedores (onde incluí-

mos a banca) e ao estado, nomeadamente os 

impostos. 

 

Assim, o lay off simplificado, as moratórias das 

prestações bancárias, as moratórias aos 

pagamentos de impostos e as linhas de crédi-

to com garantia do estado, foram a tradução 

das medidas de recurso que de certa forma 

vão permitir às empresas sobreviver num 

espaço de tempo que todos desejamos curto. 

 

Relativamente ao regresso à normalidade, 

tudo vai depender da resposta do mercado, 

isto é, da velocidade da retoma. No entanto, 

não vamos seguramente começar da posição 

onde ficámos no início da pandemia e infeliz-

mente algumas empresas ficarão pelo cami-

nho, com o respetivo reflexo negativo na cria-

ção de riqueza e geração de emprego. 

 

A ECOEFICIÊNCIA CONSEGUE-SE ATRAVÉS DA PRODU-
ÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS COMPETITIVOS QUE 
SATISFAÇAM AS NECESSIDADES, E ASSIM, PROMOVER A 
REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DE CONSUMO 
DE RECURSOS NATURAIS. DE QUE FORMA É QUE A 
ECOEFICIÊNCIA PODE CONTRIBUIR PARA UM DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTÁVEL DA EMPRESA? 
 

A Imperalum aderiu voluntariamente à certifi-

cação ambiental ISO 14001 em 2005 tendo 

percebido então a importância, quer empresa-

rial quer social, de integrar na sua gestão, prá-

ticas de sustentabilidade. 

 

Programas de redução de consumos energéti-

cos, integração de matérias-primas de menor 

impacte ambiental e reutilização industrial de 

resíduos, são exemplos do nosso quotidiano 

industrial. 

 

A este propósito referir que a Imperalum foi dis-

tinguida em 2016 com o prémio LCiP -Life Cycle 

in Pratice, na sequência da sua participação num 

projeto europeu gerido em Portugal pelo LNEG - 

Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, 

destinado a apoiar PME`s na utilização de abor-

dagens e ferramentas que permitam simultanea-

mente me lho rar a eficiência dos recursos utiliza-
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REM CADA VEZ MAIS COMPETITIVAS NO MERCADO. DE 
QUE FORMA ESTÁ A EMPRESA A ADAPTAR-SE A ESTA NOVA 
REALIDADE?  
 

A Imperalum cedo se apercebeu da importância da 

digitalização como fator crítico de competitividade. 

 

No início da década de 90 do século passado dis-

ponibilizámos aos prescritores nacionais as nossas 

bibliotecas de pormenores técnicos no formato da 

disquete, em 1995 instalámos a caixa de correio 

eletrónico e em 1997 lançámos o site da 

Imperalum na internet. Em 2000 implementámos o 

nosso primeiro sistema de automação industrial. 

 

Definitivamente a transição digital vai-se tornando 

cada vez mais presente no nosso quotidiano. 

Implementámos em 2018 um moderno sistema de 

automação industrial com integração à gestão de 

informação, aderimos à faturação eletrónica de 

forma a eliminarmos papel e procedimentos admi-

nistrativos redundantes e, em finais de 2019 lança-

mos as bibliotecas BIM, que constituem uma ferra-

menta digital poderosa para a arquitetura, enge-

nharia e construção. 

 

Com o advento da COVID a empresa teve a 

necessidade de recorrer ao teletrabalho. Novas for-

mas de trabalho requerem novos métodos de 

comunicação e assim o recurso às plataformas de 

trabalho colaborativo fazem já parte das nossas 

práticas de gestão. 

dos e diminuir os impactes ambientais decor-

rentes dos vários processos ocorridos ao 

longo do ciclo de vida dos seus produtos e 

serviços. 

 

Integramos também o projeto europeu LCA - 

(Life Cycle Assessment) promovido pela EWA 

- European Waterproofing Association, que 

tem como resultante a publicação da EPD - 

Environmental Product Declaration - para a 

indústria da impermeabilização europeia. 

 

O PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA CIRCULAR 
CRIADO PELA COMISSÃO EUROPEIA TRAZ MEDIDAS 
QUE VISAM O AUMENTO DO TEMPO DE VIDA ÚTIL 
DOS PRODUTOS, ATRAVÉS DA REUTILIZAÇÃO OU 
RENOVAÇÃO. DE QUE FORMA ESTÁ A EMPRESA A 
PREPARAR-SE PARA IMPLEMENTAR ESTAS MEDI-
DAS? 

Como tem sido amplamente divulgado, a 

Comissão Europeia traçou objetivos muito 

claros com a proclamação do GreenDeal, 

do qual o Plano de Ação para a Economia 

Circular é um dos vetores fundamentais. 

 

A este propósito a Imperalum está presente 

em duas frentes. 

 

Na frente nacional integramos através da 

CT 96 - Comissão Técnica - Organismo de 

Normalização Sectorial - ONS /Im peralum, 

e a convite do IAPMEI, uma co missão 

nacional que se encarregará do acompa-

nhamento dos trabalhos que a Comissão 

Europeia está a desenvolver relativamente 

à revisão do RPC - Re gu la mento dos 

Produtos da Construção e que irá acomodar 

e integrar as re co men da ções do Plano de 

Ação para a Eco nomia Circular. 

 

Na frente Europeia, a Imperalum integra a 

comissão técnica da EWA - European 

Waterproofing Association - no sentido de 

efetuar o acompanhamento deste Plano de 

Ação com as nossas congéneres indústrias 

europeias e termos assim a possibilidade de 

responder a uma só voz aos desafios que 

se colocam. 

 

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL REPRESENTA UMA 
OPORTUNIDADE PARA AS EMPRESAS SE TORNA-
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soluções no touch que dispomos na área dos 

autoclismos. Mais do que nunca, tendo em 

conta o momento atual, são as soluções ideais 

para garantir as descargas dos autoclismos e 

consequente limpeza das sanitas e isto sem a 

necessidade de contacto físico com a placa de 

comando. Aliado a esta vantagem, está igual-

mente a componente estética e os vários acaba-

mentos disponíveis neste tipo de placas. 

 

COMO DESCREVERIA O ATUAL MOMENTO DA FILEIRA 
DA CONSTRUÇÃO, E QUAL A ESTRATÉGIA DA EMPRESA 
PARA CATIVAR MAIS CLIENTES?  
 

Neste momento o mercado está a viver da inér-

cia do crescimento vivido nos últimos anos, 

esperando que a crise passe depressa. A estra-

tégia para cativar novos clientes passa pelos 

serviços que disponibilizamos aos nossos clien-

tes. Desde a assistência técnica, ao atendimen-

to personalizado bem como toda a informação 

técnica que disponibilizamos no nosso site. 

Ao longo dos anos, a OLI criou produtos 

que, à escala global, mudaram a experiên-

cia diária no espaço de banho. O WC tor-

nou-se mais eficiente, amigo do ambiente, 

confortável e acessível. 

 

Com a utilização de tecnologia patenteada e 

elevados padrões de qualidade na produ-

ção, a OLI é reconhecida por estudar cons-

tantemente novas e melhores soluções que 

permitem um maior acesso do espaço de 

banho a pessoas com mobilidade reduzida. 

Comprometida com o desenvolvimento sus-

tentável, a OLI desenvolve soluções versá-

teis com design contemporâneo para aplica-

ção em novos projetos de construção e rea-

bilitação urbana.  

 

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A 
TRAJETÓRIA DA MESMA NO MERCADO.  
 

A OLI é uma empresa com 66 anos de pre-

sença no mercado nacional. Ao longo des-

tes anos temos vindo a reforçar a nossa 

posição de liderança no mercado dos hidro-

termo-sanitários e somos neste momento o 

principal fabricante de autoclismos exterio-

res e interiores em Portugal. Temos realiza-

do fortes investimentos no desenvolvimento 

de novos produtos, por forma a responder 

às diferentes necessidades do mercado. 

 

Contamos com uma ampla gama de solu-

ções para a casa de banho de marca pró-

pria OLI, com torneiras, bases de duche e 

também mobiliário de casa de banho da 

marca Salgar. 

 

COMO SE COMPÕE A VOSSA GAMA DE PRODU-
TOS? QUER DESTACAR ALGUM EM PARTICU-
LAR?  
 

A nossa gama de produtos é ampla, confor-

me indicado acima, contudo destacaria as 
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VOS QUE SATISFAÇAM AS NECESSIDADES, E ASSIM, 
PROMOVER A REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIEN-
TAIS E DE CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS. DE 
QUE FORMA É QUE A ECOEFICIÊNCIA PODE CONTRI-
BUIR PARA UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DA EMPRESA?  
 

Procuramos, há muito, adotar comporta-

mentos e processos mais amigos do 

ambiente. Isso acaba por se traduzir em 

menores custos de exploração. 

 

O PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA CIRCULAR 
CRIADO PELA COMISSÃO EUROPEIA TRAZ MEDI-
DAS QUE VISAM O AUMENTO DO TEMPO DE VIDA 
ÚTIL DOS PRODUTOS, ATRAVÉS DA REUTILIZAÇÃO 
OU RENOVAÇÃO. DE QUE FORMA ESTÁ A EMPRESA 
A PREPARAR-SE PARA IMPLEMENTAR ESTAS MEDI-
DAS?  
 

Procuramos produzir com matérias primas 

recicladas ou recicláveis e usar, dentro do 

DE QUE FORMA ESTÃO A PERSPETIVAR O 
REGRESSO À NORMALIDADE APÓS A PANDEMIA 
DO COVID-19?  
 

Mantivemos a nossa atividade dentro dos 

parâmetros normais de funcionamento, 

embora com uma diminuição de atividade 

causada pelo abrandamento da procura 

(sobretudo revenda). 

 

DE QUE FORMA O SISTEMA DE INCENTIVOS NO 
CONTEXTO DA COVID-19 CRIADO PELO 
GOVERNO PARA AS EMPRESAS PODEM CONTRI-
BUIR PARA PROMOVER O REGRESSO À NORMALI-
DADE APÓS A PANDEMIA?  
 
Dado o contexto atual, quaisquer incentivos 

e apoios, independentemente do modo e 

dos alvos, são sempre muito importantes. 

 

A ECOEFICIÊNCIA CONSEGUE-SE ATRAVÉS DA 
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS COMPETITI-

possível, energias limpas. Em outubro do ano 

passado realizámos um investimento de meio 

milhão de euros no âmbito da energia solar foto-

voltaica, para produzir energia limpa e reforçar a 

nossa competitividade. 

 

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL REPRESENTA UMA OPOR-
TUNIDADE PARA AS EMPRESAS SE TORNAREM CADA 
VEZ MAIS COMPETITIVAS NO MERCADO. DE QUE FORMA 
ESTÁ A EMPRESA A ADAPTAR-SE A ESTA NOVA REALI-
DADE?  
 

Estamos a investir em digitalização e conetivida-

de, seja nos produtos, seja na gestão da produ-

ção, seja ainda no relacionamento com clientes 

e fornecedores. A OLI está presente em diferen-

tes plataformas digitais como seja o Youtube, 

Facebook, Linkedin, Instagram e mais recente-

mente no Pinterest. O site da OLI tem sido alvo 

de contantes melhorias no sentido de nos apro-

ximar dos clientes fornecendo-lhes um vasto 

conjunto de informação útil. 
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recentes e antigas. Estas soluções pretendem 

responder a um conjunto vasto de necessidades 

de proteção e impermeabilização, regulariza-

ção, acabamento decorativo e desempenho tér-

mico das paredes de fachada. 

 

Impermeabilização e coberturas: esta gama 

de produtos foi concebida para situações espe-

cíficas, revelando-se eficiente em qualquer 

situação de impermeabilização e tratamento de 

humidades. 

 

Reparação e regularização de betão: concebi-

da para situações específicas, esta gama reve-

la-se eficiente em qualquer trabalho de monta-

gem, fixação e reparação de betão. 

 

Regularização e Nivelamento de Pa vimen -
tos: uma gama de soluções para regularizar e 

nivelar pavimentos que garantem estabilidade 

para qualquer solução posterior de acabamento, 

como cerâmica, linóleos, PVC e alcatifas. 

 

A Saint-Gobain Placo é uma empresa líder em 

soluções à base de gesso, estando comprome-

tida em desenvolver iniciativas e projetos foca-

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A TRA-
JETÓRIA DA MESMA NO MERCADO. 
 

A Saint-Gobain está presente em Portugal 

desde 1962, quando adquiriu parte das 

ações da Companhia Vidreira Nacional 

(Covina). Desde então, o grupo Saint-

Gobain tem investido ativamente no merca-

do português, tanto em materiais de constru-

ção como no sector automóvel, chegando a 

12 empresas distribuídas por todo o país e 

representadas por marcas líderes nos seus 

respetivos segmentos de mercado como 

Glassdrive, Sekurit, Weber, Norton, Placo ou 

Isover. 

 

2020 é um ano muito especial para uma das 

nossas empresas com mais êxito, a Saint-

Go bain Weber, que faz 30 anos no mercado 

das argamassas. Este sucesso não seria 

possível sem o apoio de todos os nossos 

parceiros aos quais estamos sinceramente 

gratos. 

 

COMO SE COMPÕE A VOSSA GAMA DE PRODUTOS? 
QUER DESTACAR ALGUM EM PARTICULAR? 

Começo por referir as 3 marcas da Saint 

Gobain Portugal: a marca Weber, nas arga-

massas industriais; a marca Placo, com 

produtos e soluções em gesso; e a marca 

Isover, com soluções para isolamento tér-

mico e acústico. 

 

A gama de produtos da Saint-Gobain Weber 

subdivide-se em 5 atividades principais:  

Colagem e betumação de cerâmica: ofer-

ta de soluções para fixação de todo o tipo 

de peças cerâmicas e de pedra natural 

sobre qualquer suporte, incluindo a realiza-

ção de juntas técnicas e decorativas e pro-

teção do edifício contra a humidade e ruído, 

com o máximo conforto e segurança para o 

utilizador. 

 

Revestimento e renovação de fachadas: 
soluções para revestir e renovar fachadas 
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calor ou de frio das habitações, das habita-

ções ou das instalações industriais; 

 

• Proteção passiva contra o fogo de edifícios e 

das suas instalações. 

Em termos de mercados, estão organiza-

dos da seguinte forma: a Edificação, a 

Edificação Industrial e o Isolamento 
Técnico. 

 

Os produtos para Edificação subdividem-se 

em produtos para isolamento acústico em 

pavimentos, isolamento térmico e acústico 

de fachadas, isolamento térmico e acústico 

sob lajes, isolamento térmico em chaminés 

decorativas, estanquidade da envolvente e 

qualidade do ar interior, isolamento térmico e 

acústico em revestimentos de altas presta-

ções, isolamento térmico e acústico em divi-

sórias e tardozes, separações acústicas, e 

isolamento térmico sob coberturas. 

 

A Edificação Industrial engloba isolamen-

to térmico e acústico de coberturas planas, 

paramentos sandwich metálicos “in situ” e 

tetos termoacústicos. 

 

O Isolamento Técnico abrange as gamas 

de climatização, proteção contra incêndios, 

indústria, OEM (Original Equipment Manu -

fac ture) e indústria naval. 

 

COMO DESCREVERIA O ATUAL MOMENTO DA 
FILEIRA DA CONSTRUÇÃO, E QUAL A ESTRATÉGIA 
DA EMPRESA PARA CATIVAR MAIS CLIENTES? 
 

A Saint-Gobain encontra-se num processo 

de transformação e de crescimento basea-

da em quatro pilares fundamentais: 

 

Compromisso com as nossas Equipas 

O compromisso da Saint-Gobain em inves-

tir no desenvolvimento dos seus colabora-

dores e atrair talento através da implemen-

tação de excelentes políticas de recursos 

humanos fez com que a Saint-Gobain 

Portugal fosse certificada como TOP 

EMPLOYER, honra que apenas 14 empre-

sas têm no país, e garante a excelência das 

nossas políticas de recursos humanos e a 

importância que os nossos colaboradores 

têm para nós. 

 

Foco nos nossos Clientes 
Com o lançamento da iniciativa “Transform 

& Grow” a Saint-Gobain Portugal está a 

reorganizar os seus negócios para se con-

dos em melhorar o conforto dos espaços 

que habitamos, com uma grande preocu-

pação de sustentabilidade. Os produtos e 

soluções de construção desta marca estão 

focados em melhorar aspetos do quotidia-

no: a melhoria da qualidade do ar interno; a 

otimização do conforto acústico, térmico e 

de segurança contra incêndio; entre outros. 

A gama está organizada por aplicações: 

divisórias e revestimentos, tetos, pavimen-

tos, fachadas, proteção passiva e gesso e 

betumes. 

Cada produto e sistema Placo® é concebi-

do para gerar um impacto ambiental míni-

mo, uma máxima eficiência energética e 

um risco mínimo para a saúde. Des taca -

mos algumas soluções: 

 
• Soluções com sistemas de placas de gesso 

laminado: sistema de construção que forne-

ce as soluções mais avançadas para cons-

truir divisórias, revestimentos, tetos e pavi-

mentos. 

 

• Soluções em gesso: desde gessos tradicio-

nais aos gessos modernos de projeção. 

 

• Soluções para tetos: grande variedade de 

tetos técnicos contínuos e registáveis em 

placa de gesso laminado e escaiola. 

 

• Soluções para fachadas PLACOTHERM: 

soluções de isolamento através do exterior, 

que contribuem para a reabilitação energéti-

ca dos edifícios. 

 

A Saint-Gobain Isover é uma referência 

no mercado de isolamento e climatização 

sustentável, oferecendo, em lã mineral, a 

mais completa gama de produtos e solu-

ções de isolamento térmico e acústico, 

bem como de proteção contra incêndio. O 

foco e investigação nos processos de pro-

dução e o desenvolvimento de soluções 

construtivas é um fator essencial para a 

Isover, sendo que é a incorporação contí-

nua de novos avanços tecnológicos que 

nos permite manter a liderança no fabrico 

de lãs minerais. Entre os principais benefí-

cios dos nossos produtos e soluções, 

podemos destacar os seguintes: 

 
• Conforto em edifícios e recintos habitáveis, 

protegendo-os dos agentes exteriores for-

mando uma barreira contra o frio, o calor e o 

ruído; 

 

• Economia de energia, evitando perdas de 

centrar mais nos seus clientes. Como exemplo, 

os negócios de materiais de construção Weber, 

Placo e Isover reorganizaram as suas equipas 

comerciais e de marketing para criar uma nova 

proposta de valor conjunta para os seus clien-

tes, o que facilita a interação com eles e aumen-

ta o valor pelas sinergias estabelecidas entre os 

seus diferentes negócios. 

 

Investimento em I+D como motor de liderança 
A Saint-Gobain Portugal tem apostado fortemen-

te na inovação como pilar fundamental da sua 

liderança no mercado português. Como exem-

plo, o laboratório em Aveiro da Saint-Gobain 

Weber Portugal é o centro de competências glo-

bal para argamassas industriais de colagem de 

cerâmica, o que faz com que sejam os nossos 

engenheiros portugueses a liderar os projetos 

mais avançados nesta área e, consequentemen-

te, nos permite ter e lançar sistematicamente 

produtos inovadores no mercado português. 

 

Responsabilidade pelo futuro do nosso 
Planeta 
Em setembro de 2019, a Saint-Gobain anunciou 

o seu compromisso de alcançar zero emissões 

líquidas até 2050, um objetivo alinhado com a 

tarefa de limitar o aquecimento global a 1,5 ºC. 

Este compromisso requer um ambicioso plano 

de ação que influencie a forma como fazemos 

negócios, as matérias-primas que utilizamos, 

nos nossos processos produtivos, na forma 

como reutilizamos materiais para minimizar o 

desperdício. Ou seja, de uma forma geral, todas 

e cada uma das nossas ações visam contribuir 

positivamente para o futuro do nosso planeta. 

 

DE QUE FORMA ESTÃO A PERSPETIVAR O REGRESSO 
À NORMALIDADE APÓS A PANDEMIA DO COVID-19? 
 

Há ainda muita incerteza sobre a forma como a 

pandemia vai evoluir nos próximos meses, pelo 

que penso que temos de ser muito ágeis para 

nos adaptarmos à forma como as condições 

mudam. 

 

Por um lado, a nossa prioridade é garantir a 

saúde e segurança de todos os que fazem 

parte da nossa comunidade, direta ou indire-

tamente. Para os nossos colaboradores em 

particular, reforçamos os protocolos de prote-

ção de forma a garantir todos os cuidados. 

 

Por outro lado, caminhamos rapidamente 

para uma maior digitalização em todos os 

nossos processos. Isto traduz-se ao nível 

interno, em termos organizacionais, mas tam-

bém externo, como por exemplo na relação 

com os nossos clientes, fornecedores e par-

ceiros a todos os níveis. 

 

Por último, no que se refere ao sector da 

construção, penso que, a curto prazo, será 

possivelmente um dos sectores menos afeta-

dos pelo elevado volume de construção em 



forma aproximada o dia do calendário em 

que a humanidade excede os recursos que o 

planeta Terra é capaz de regenerar naquele 

ano. 

 

Por curiosidade, no dia 25 de maio de 2020 

os portugueses vão consumir mais recursos 

naturais do que o país vai produzir longo de 

todo o ano. Isto significa que os portugueses 

consumiram mais do dobro dos recursos 

naturais que o país produzirá em 2020. Esta 

situação não é sustentável no tempo e urge 

atuar. 

 

Na Saint-Gobain, há já tempo que temos um 

grande foco em I+D para introduzir materiais 

reciclados nos nossos produtos. De forma a 

que os produtos Saint-Gobain não sejam 

apenas mais sustentáveis do ponto de vista 

ambiental, mas também economicamente 

mais competitivos. 

 

A título de exemplo, partilho um novo produto 

da Saint-Gobain Weber - Webercol flex lev - 

um adesivo multiuso para colagem de cerâ-

mica, pedra e mosaico hidráulico, em interior 

e exterior, que tem mais de 30% de material 

reciclado. Adi cio nal mente, este produto ino-

vador no mercado possui a característica do 

duplo rendimento, com metade do peso para 

o mesmo rendimento. Ou seja, um saco tra-

dicional de 25 kg de argamassa pode ser 

substituído por 12,5 kg 

de Webercol flex lev. 

Por consequência, con-

seguimos garantir meta-

de do custo de transpor-

te e uma redução enor-

me de emissões de 

CO2. Um produto multiu-

sos com maior abran-

gência de utilizações, a 

pensar no planeta e 

com muitas vantagens 

para todos os utilizado-

res. 

 
O PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA CIR CULAR 
CRIADO PELA COMISSÃO EUROPEIA TRAZ MEDI-
DAS QUE VISAM O AUMENTO DO TEMPO DE VIDA 
ÚTIL DOS PRODUTOS, ATRAVÉS DA REUTILIZAÇÃO 
OU RENOVAÇÃO. DE QUE FORMA ESTÁ A EMPRESA 
A PREPARAR-SE PARA IMPLEMENTAR ESTAS MEDI-
DAS? 
 
O nosso compromisso é minimizar o im -

pacto dos nossos produtos e sistemas so -

bre o ambiente e conseguimos isso atra-

vés de diferentes formas: 

 
• Estamos localizados em todo o mundo com 

instalações fabris próximas dos principais 

pontos de construção, ga rantindo que a 

nossa resposta é ágil e que os nossos mate-

riais são locais para minimizar o impacto do 

transporte. 
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• Os nossos produtos ajudam a proporcionar con-

forto, segurança, saúde e bem-estar aos ocupan-

tes e utilizadores de edifícios. 

 

• Após a construção de um edifício, reciclamos 

todos os resíduos do estaleiro. 
 

• O impacto ambiental dos nossos produtos é moni-

torizado permanentemente durante a sua produ-

ção e ao longo de todo o seu ciclo de vida. Isto 

requer transparência e utilização vigorosa do Ciclo 

de Vida (LCA), de forma a produzir dados relevan-

tes que os nossos clientes podem usar para com-

parar e garantir uma abordagem otimizada, em 

linha com os requisitos do LEED ou BREEAM.

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL REPRESENTA UMA 
OPORTUNIDADE PARA AS EMPRESAS SE TORNAREM 
CADA VEZ MAIS COMPETITIVAS NO MERCADO. DE 
QUE FORMA ESTÁ A EMPRESA A ADAPTAR-SE A ESTA 
NOVA REALIDADE? 
 

Durante os últimos anos, muitos profissionais 

do sector da construção pensaram que a 

transformação digital era algo que não os afe-

taria, pelo menos a curto prazo, pois sentiam 

que trabalhávamos num sector mais tradicio-

nal que não se adaptava facilmente a essa 

mudança. 

 

Acho que o COVID-19 é provavelmente o 

maior acelerador de transformação digital que 

podemos imaginar. De repente, as empresas 

tiveram que trabalhar remotamente com os 

clientes e ajustar as suas operações, o que 

forçou a todos a ver a digitalização, não como 

uma opção, mas como uma necessidade. 

 

Na Saint-Gobain temos estado a trabalhar em 

três principais direções: 

 
• Otimização de Produtividade e Processo atra-

vés da utilização de tecnologias digitais. 

 

• Melhoria da Experiência do Cliente. 

 

• Procura de novos Modelos de Negócio através 

de plataformas digitais que nos permitam aumen-

tar a nossa posição de liderança no sector. 

 

Acho que é essencial que todas as empresas 

tenham uma estratégia de negócio onde a 

transformação digital seja uma peça funda-

mental e faça parte de uma estratégia integra-

da. 

curso. No entanto, se as condições de 

afastamento social se mantiverem por um 

longo período de tempo até que exista uma 

vacina, o impacto será estrutural e enfrentare-

mos uma profunda reestruturação do modelo 

económico do país e também do sector da 

construção. 

 

DE QUE FORMA O SISTEMA DE INCENTIVOS NO 
CONTEXTO DA COVID-19 CRIADO PELO GOVERNO 
PARA AS EMPRESAS PODEM CONTRIBUIR PARA PRO-
MOVER O REGRESSO À NORMALIDADE APÓS A PAN-
DEMIA? 
 

Pessoalmente, acredito que o Governo 

Português está a fazer uma boa gestão da 

crise de saúde. Se por um lado, conseguiu 

controlar o número de doentes sem colapsar 

os serviços de saúde do país e, por outro, não 

encerrou completamente as atividades eco-

nómicas dos sectores em que o afastamento 

social poderia continuar a funcionar. Assim, 

alguns sectores, e em particular a construção, 

conseguiram manter um bom nível de desem-

penho, apesar da situação difícil, o que não 

aconteceu noutros países próximos de nós, 

como Espanha, Itália ou França, onde a eco-

nomia esteve absolutamente congelada 

durante várias semanas. 

 

Quanto ao sistema de incentivos, penso que 

temos que ser realistas no ponto de partida, 

ou seja, que Portugal tem uma dívida de 

120% sobre o seu PIB. Este endividamento é 

muito elevado e aumentará consideravelmen-

te este ano, o que limita a possibilidade de 

uma ação governamental, que deve ser cau-

telosa na utilização do seu orçamento. 

Acredito que os incentivos criados na primeira 

fase da crise são adequados na perspetiva de 

tentar ajudar as empresas a navegar numa 

situação excecional de crise, com um grande 

impacto num curto espaço de tempo. 

 

De qualquer forma, se queremos dinamizar o 

sector da construção, penso que as medidas 

governamentais devem ser mais orientadas 

para incentivar a procura a partir de agora, 

com medidas preferenciais para investimento 

na sustentabilidade, poupança de energia, 

tecnologia, transformação digital, etc. pilares 

que farão com que Portugal seja visto pelo 

capital nacional e estrangeiro como um país 

preferencial no que diz respeito aos principais 

fluxos de capitais. 

 

A ECOEFICIÊNCIA CONSEGUE-SE ATRAVÉS DA PRO-
DUÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS COMPETITIVOS QUE 
SATISFAÇAM AS NECESSIDADES, E ASSIM, PROMO-
VER A REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DE 
CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS. DE QUE FORMA 
É QUE A ECOEFICIÊNCIA PODE CONTRIBUIR PARA UM 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA EMPRESA? 
 

Há um indicador muito interessante chamado 

“Earth Overshoot Day”, que nos indica de 

Entrevista
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Reabilitação
Casa da Baldrufa

A Casa da Baldrufa é um objeto puro, enig-
mático, que parece não ter outra função 
para além da contemplação das suas super-
fícies abstratas e da evolução da luz sobre 
elas. 
 
Atrás destas superfícies, no entanto, dissi-
mulam-se vãos que revelam espaços ines-
perados, novos usos, deixando sempre o 
potencial latente de novas descobertas. 
 
É um objeto enigmático mas que produz 
surpresa, enriquecendo a experiência arqui-
tetónica do dia-a-dia através de dispositivos 
mínimos. 
 
Pragmaticamente, o objetivo deste redese-
nho interior de uma moradia em banda 

recém-construída foi o de extrair o máximo 
potencial das características da construção, 
aumentando tanto a sua capacidade funcio-
nal como a qualidade do seu uso. 
 
Apresentando no seu projeto original dois 
quartos e uma suíte, esta casa tem duas 
frentes (voltadas a nascente e a poente) 
com uma planta estreita e profunda, trans-
formando ambas as fachadas numa mais-
valia central. 
 
Foram duas as intenções principais para 
esta renovação interior: por um lado reorga-
nizar a sua distribuição programática, com 
uma maior eficiência que permitisse a cria-
ção de um novo espaço capaz de ser utiliza-
do como escritório informal ou quarto de 

recurso; pelo outro, reservar as frentes para 
os espaços primários (cozinha, salas de 
estar e jantar, quartos), reposicionando os 
serviços na área central da planta. 
 
Estes objetivos foram atingidos otimizando 
cada metro quadrado de superfície, minimi-
zando áreas perdidas para circulação ou 
irregularidades, e ajustado cada espaço ao 
envelope mínimo de área requerido pelo 
uso (permitindo diminuir a implantação de 
alguns espaços e favorecendo outros com 
áreas previstas insuficientes). 
 
Consequentemente, para responder à uti-
lização intensiva das áreas de construção, 
optou-se por uma abordagem mínima, 
insistindo em superfícies limpas e brancas 



capazes de simultaneamente maximizar 
a sensação de espaço e a forma como a 
luz percorre todo o conjunto. 
 
A organização desta moradia é pragmá-
tica, com uma abordagem sistemática a 
como cada espaço é utilizado e vivido - 
e com que intensidade - e a como cada 
espaço se relaciona com os demais no 
contexto dos fluxos, rotinas e circuitos 
do dia-a-dia. 
 
É, no entanto, um desenho intrinseca-
mente inscrito na cultura arquitetónica 
portuguesa, tanto na sua distribuição 
como nos seus materiais, com soalho de 
carvalho em todos os pisos e mármore 
de Estremoz nas zonas húmidas. 

Mesmo que conformado pelo 
desejo de extrair a máxima perfor-
mance do seu envelope fixo, este 
projeto colocou um cuidado 
obsessivo em cada detalhe (com 
um forte foco no desenho de car-
pintaria), introduzindo pe quenos 
momentos de surpresa e de con-
templação na sua arquitetura, 
enriquecendo e animando a expe-
riência do lar. 
 
O resultado é o de uma experiên-
cia arquitetónica serena, capaz de 
tirar partido do potencial máximo 
que construção apresenta. 
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FICHA TÉCNICA 
 

• Nome do Projeto: Casa da Baldrufa  
 

• Arquitetura: Tiago do Vale Arquitectos 
 

• Equipa de Projeto: Tiago do Vale, Florisa Novo 
Rodrigues, com Camille Martin, Adele Pinna, Teresa 
Vilar, Clementina Silva, Hugo Quintela, Adriana Gomes 
 

• Ano de Projeto: 2018 
 

• Programa: Residencial 
 

• Localização: Ponte de Lima, Portugal 
 

• Cliente: Filipa Abreu, Bruno Vale 
 

• Construtor: Vaz & Barbosa Lda 
 

• Ano de Construção: 2019-2020 
 

• Área de Implantação: 101 m² 
 

• Área de Construção: 240 m² 
 

• Fotografia: João Morgado 



Depois da realização de um protótipo e 

da exposição na Bienal de Veneza, 

SUMMARY revela um novo projeto, utili-

zando exclusivamente sistemas constru-

tivos pré-fabricados e modulares. 

 

Os requisitos deste projeto eram claros e 

estavam definidos desde o primeiro 

momento: a construção teria de ser rápi-

da, económica e modificável ao logo do 

tempo, consoante as diferentes necessi-

dades que pudessem surgir. O conteúdo 

desta encomenda levou o estúdio a utili-

zar elementos pré-fabricados e a deixar 

partes do projeto indefinidas, assumindo a rapi-

dez de construção, a flexibilidade e a optimiza-

ção de recursos como temas centrais. 

    

Os dois programas que compõem o edifício 

são posicionados em dois pisos diferentes: o 

rés-do-chão é ocupado com áreas de serviço 

multifuncionais, em contacto direto com a via 

pública; o piso superior destina-se às unidades 

de habitação (seis habitáculos de 45m2). Cria-

se um acesso independente para cada um 

destes programas, posicionados a níveis dife-

rentes, tirando partido da inclinação natural do 

terreno. 

Painéis estruturais pré-fabricados delimitam 

e sustentam perimetralmente o piso térreo, 

que foi concebido de forma a permitir a alte-

ração do número e da disposição das pare-

des divisórias interiores, ou simplesmente a 

sua eliminação, transformando toda esta 

área num grande open-space. 

 

O piso superior é integralmente composto 

por módulos do sistema Gomos. Con side -

rando que a área máxima a construir legal-

mente permitida era muito limitada, o espaço 

vazio exigido é utilizado como separador das 

várias unidades de habitação. Concebida e 

Arquitetura
1000 m2 Pré-fabricados 
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licenciada como uma fracção de habi-

tação coletiva, com estas separações, 

esta parte do projeto incorpora as 

principais vantagens da habitação uni-

familiar: entradas claramente indivi-

dualizadas e uma completa separa-

ção acústica entre as diferentes uni-

dades.  

 

O betão armado pré-fabricado, predo-

minante na estrutura e composição do 

edifício, fica assumidamente visível 

em toda a sua extensão (no interior e 

no exterior), sem pinturas ou revesti-

mentos, facto que contribui para a 

redução dos custos e do impacto 

ambiental desta construção, pela 

supressão de materiais adicionais e 

da mão-de-obra inerente à sua apli-

cação. Esta economia de meios e 

recursos resulta ainda numa acelera-

ção do processo de construção: os 

diferentes componentes do edifício 

são concluídos em fábrica e são 

montados in situ na sua forma e aca-

bamento finais, resolvendo simulta-

neamente questões estruturais, de 

isolamento e de revestimento.  
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FICHA TÉCNICA 
  

ARQUITETURA: SUMMARY 
Equipa - Samuel Gonçalves, Inês Rodrigues,  

João Meira, Gonçalo Vaz de Carvalho 

 

ENGENHARIA: FTS, TECHNICAL SOLUTIONS 
PRÉ-FABRICAÇÃO E MONTAGEM: Farcimar, Soluções em  

Pré-Fabricados de Betão 

CATEGORIA: Serviços + Habitação Coletiva 

ESTADO: Construído 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 998 m² 

MATERIAL PREDOMINANTE: Betão Armado 

LOCALIZAÇÃO: Vale de Cambra, Portugal 

CLIENTE: Privado 
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AGÊNCIAS 
Exclamação Design e Comunicação 
Rua Dom Afonso Henriques, 80, sala 6 
4700-030 Braga 
E-mail: geral@exclamacaodesign.com 
Site: www.exclamacaodesign.com 
 
Hill+Knowlton Strategies 
Avenida 24 de Julho 62, pis  6  
1200-869 Lisbon 
Site: www.hkstrategies.com 
 
Youngnetwork Group  
Av. da França, 20, sala 508 
4050-275 Porto 
Tel.: 226 180 451  
E-mail: 
geral@youngnetworkgroup.com  
Sie: www.youngnetworkgroup.com 
 

ARQUITETURA 

Summary Architecture 
Rua do Monte Cativo, 258 
4050-399 Porto 
Tel.: 220 731 376 
E-mail: info@summary.pt 
Site: www.summary.pt 
 

ARTIGO 

  
Certif - Associação para a Certificação 
R. José Afonso, 9 E 
2810-237 Almada 
Tel.: 212 586 940 
Fax: 212 586 959 
E-mail: mail@certif.pt 
Site: www.certif.pt 
 

DIVULGAÇÃO 

  
ARCH Valadares 
Avenida António Coelho Moreira 
4405-528 Vila Nova de Gaia 
Tel.: 223 238 038 
E-mail: info@archvaladares.com 
Site: www.archvaladares.com 
 
Consentino - Mármores, Granitos e 
Afins, Lda 
Estrada Nacional 13 
Via José Régio 42-76 
4485-860 Vilar de Pinheiro 
Tel.: 229 289 844; Fax: 229 289 846 
E-mail: info-portugal@cosentino-
group.net 
Site: www.cosentino.com 
 
Euronit  
P. Empresarial de Portillo A-601 
Segovia 
Valladolid, Km. 21 
47160 Portillo 
Tel.: +34 635 024 899 
E-mail: info.euronit@etexgroup.com 
Site: www.euronit.es 
 
Geberit Tecnologia Sanitária, SA 
Rua Cupertino Miranda, 12 - 2º A 
1600-485 Lisboa 
Tel.: 800 252 627; Fax: 217 930 738 
E-mail: info.iberia@geberit.com 
Site: www.geberit.pt 

Grupo Puma 
Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20 
41700 Dos Hermanas - Sevilla 
Tel.: +34 954 691 351 
Fax: +34 954 692 902 
Site: www.grupopuma.com 
 
Leca Portugal, SA 
Estrada Nacional 110, Tojeira 
3240-356 Avelar 
Tel.: 236 620 600; Fax: 236 620 620 
Site: www.leca.pt 
 
Miele Portuguesa, Lda 
Av. do Forte, 5 
2790-073 Carnaxide 
Tel.: 214 248 100 
E-mail: info@miele.pt 
Site: www.miele.pt 
 
Pincelaria Pardal, SA  
Estrada da Circunvalação, 2885  
km 13,5 
4300-139 Porto 
Tel.: 225 377 041; Fax: 225 180 089  
E-mail: pardal@pardal.pt 
Site: www.pardal.pt 
 
Revigrés 
Apartado 1 
3754-001 Barrô - Águeda 
Tel.: 234 660 100; Fax: 234 666 555 
E-mail: revigres@revigres.pt 
Site: www.revigres.pt 
 
Reynaers Aluminium, SA 
Parque Industrial Manuel da Mota,  
Lote 6 Apartado 234 
3100-905 Pombal 
Tel.: 236 209 630; Fax: 236 219 435 
E-mail: portugal@reynaers.com  
Site: www.reynaers.pt 
 
SECILTEK 
Apartado 2 
2406-909 Maceira LRA  
Tel.: 244 770 220 
E-mail: comercial.seciltek@secil.pt 
Site: www.seciltek.com 
 
Sika Portugal - Produtos Construção e 
Indústria, SA 
Rua de Santarém, 113 
4400-292 Vila Nova de Gaia 
Tel.: 223 776 900; Fax: 223 702 012 
Site: prt.sika.com 
 
TEV2 - Distribuição de Material 
Eléctrico, Lda 
Rua de Joaquim Silva Vicente  
Zona Industrial da Maia I - Sector VII - 
Lote 137 
4470-434 Maia 
Tel.: 229 478 170 
Fax: 229 485 164 
E-mail: info@tev.pt 
Site: www.tev.pt 
 
Vicaima, SA 
Vale de Cambra 
Apartado 9 
3730-953 Vale de Cambra 
Tel.: 256 426 301 
E-mail vicaima@vicaima.com 
Site: www.vicaima.com 

DOSSIER  
ECOEFICIÊNCIA 
 

Danosa 
Zona Industrial da Zicofa 
Rua da Sismaria, Lote 12 
2415-809 Leiria 
Tel.: 244 843 110Fax: 244 843 119 
E-mail: portugal@danosa.com 
Site: www.danosa.com 
 
EFAPEL - Empresa Fabril de Produtos 
Eléctricos, SA 
Serpins 
3200-355 Serpins 
Tel.: 239 970 130  
E-mail: efapel@efapel.com 
Site: www.efapel.pt 
 
Fibrosom 
Parque Empresarial Fibrosom 
4770-079 Cabeçudos VNF 
Tel.: 252 300 990 
E-mail: geral@fibrosom.com 
Site: www.fibrosom.com 
 
Gyptec Ibérica - Gessos Técnicos, SA 
Rua das Olaias, 3 
Parque Industrial e Empresarial da 
Figueira da Foz 
3090-380 Figueira da Foz 
Tel.: 233 403 050 
E-mail: geral@gyptec.eu 
Site: www.gyptec.eu 
 
Imperalum, SA 
Zona Industrial 
Pau Queimado 
2870-100 Montijo 
Tel.: 212 327 100 
E-mail: imperalum@imperalum.pt 
Site: www.imperalum.com 
 
ITeCons 
Pólo II da Universidade de Coimbra  
Rua Pedro Hispano, s/n  
3030-289 Coimbra 
Tel.: 239 798 949; Fax: 239 798 939  
E-mail: itecons@itecons.uc.pt 
Site: www.itecons.uc.pt 
 
Oliveira & Irmão, SA 
Travessa de Milão, Esgueira  
3800-314 Aveiro 
Tel.: 234 300 200; Fax: 234 300 210 
E-mail: geral@oli.pt  
Site: www.oli.pt 
 
Saint-Gobain Weber Portugal 
Zona Industrial da Taboeira 
3800-055 Aveiro 
Tel.: 234 101 010 
Fax: 234 301 148 
E-mail: info@weber.com.pt 
Site: www.weber.com.pt 
 

ECONOMIA 
 

Banco de Portugal 
Rua do Comércio, 148 
1100-150 Lisboa 
E-mail: info@bportugal.pt 
Site: www.bportugal.pt 

Instituto Nacional de Estatistica 
Av. de António José de Almeida 
1000-043 Lisboa 
Tel.: 218 426 100  
Fax: 218 454 083  
E-mail: ine@ine.pt   
Site: www.ine.pt 
 
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 

 

Sanitop - Material Sanitário, 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 
 

Tiago do Vale Arquitectos 
Rua Dom Frei Caetano Brandão, 121 
4700-031 Braga 
Tel.: 253 295 027 
E-mail: info@tiagodovale.com 
Site: www.tiagodovale.com 
 

VISITA ASSOCIADOS 
 

Mário Gonçalves, Lda 
Rua do Monte da Estação, 175 
4300-342 Porto 
Tel.: 225 376 116 
 
Soprema, SA 
Zona Industrial de Alpiarça   
Rua A, Lote 4 B  
2090-242 Alpiarça 
Tel.: 243 240 020 
Fax: 243 240 041 
E-mail: info@soprema.pt  
Site: www.soprema.pt 
 
Vimaplás, Tecidos Técnicos, Lda 
Rua do Emigrante, 307 
4410-269 Canelas - Vila Nova de Gaia 
Tel.: 227 623 339 
E-mail: comercial@vimaplas.pt 
Site: www.vimaplas.pt 

Moradas



volcalis.pt  
Zona Industrial de Bustos · Aveiro · Portugal

T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt

Isolamento
térmico

Isolamento
acústico

Material
incombustível

Qualidade 
do ar interior

Isolamento eficiente e seguro
aislamientos minerales

Divisórias Revestimentos Tetos falsos Coberturas Fachadas

Ter conforto agora é mais fácil 
A lã mineral Volcalis é um produto ecológico à base
de areia e ligante de origem biológico, disponível em
rolos e painéis, com alto desempenho térmico e
acústico, resistente ao fogo e de fácil aplicação.



GP_Gráfica_230x297mm_PT.indd   1 4/4/19   15:16

 GARANTIA NA CONSTRUÇÃO


	CAPA
	verso_capa_BIGMAT_REVISTA
	01_Secil_2019_07_12_SECILTEK_Imprensa_Reabilitacao_232x300mm_AF1
	02_03_Editorial
	04_25_Divulgacao_NOVO3
	26_29_visita_associados
	30_31_Certif
	32_34_Sanitop
	35_capa_Dossier_economia
	36_39_Inquerito
	40_45_Analise_Conjuntura_rev193
	46_48_CI_Imobiliario2
	49_capa_Dossier2
	50_53_Artigo_tecnico
	54_56_danosa
	57_Bestvalor_revistaMateriais
	58_59_Efapel
	60_63_Fibrosom
	64_65_Gyptec
	66_Garvetur_Revista_2020_23_29,7
	67_69_Imperalum_NOVA
	70_71_OLI
	72_74_weber
	75_SAGE_PUB
	76_77_Reabilitacao_ponte_Lima
	78_79_Pre_Fabricado
	80_Moradas3
	verso_ctrcapa_Gyptec_2020_Maio_Volcalis_APCMC_Materiais
	contracapa_Grupo_Puma_Grafica_230x297mm_PT2



