


H40 Gel
O 1.º Gel-Adesivo 
com durabilidade 
garantida.
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Não existem prestações 
elevadas e duráveis na 
ausência da trabalhabilidade 
perfeita. As superfícies em 
cerâmica realizadas com 
os sistemas de colocação 
Kerakoll têm um desempenho 
técnico e estético único e 
garantem a melhor qualidade, 
a máxima segurança e um 
elevado conforto habitacional. 

O novo gel-adesivo H40 Gel 
é o resultado do percurso de 
desenvolvimento do adesivo 
perfeito, que garante uma 
durabilidade real em obra: 
a inovadora mistura gel da 
Kerakoll é o pilar em que 
se baseiam as prestações de 
durabilidade. 
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UMA CONFIANÇA QUE SE CONSTRÓI 
DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO.
O CIMENTO SECIL CONSTRÓI O FUTURO DE PORTUGAL HÁ 90 ANOS.

secil.pt

O Grupo Secil contribui ativamente para o futuro de Portugal desde a sua origem. Há 90 anos 
que construímos uma relação de confiança com os nossos clientes e parceiros. Uma relação 
cimentada de geração em geração e que faz de nós o maior Grupo português de materiais de 
construção.

Acreditamos que, só assim, vamos continuar a dar forma às ideias de todos. Hoje e no futuro.
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Caro colega, 
 
2022 vai ser com certeza um ano atípico.  
 
Já perdemos a noção da vaga da pande-
mia que estamos neste momento a atra-
vessar. Vamos olhar para tudo isto como 
para “o copo meio cheio”, acreditando 
que 2022 será melhor que 2021, que tam-
bém já foi melhor que 2020. 
 
Passámos pela maior recessão económi-
ca de que temos memória, seguida por 
uma rápida recuperação. Embora a cons-
trução tenha passado mais ou menos ao 
lado deste fenómeno, estamos agora a 
começar a sentir as suas consequências: 
faltam produtos e o custo do transporte e 
da energia não param de aumentar. Esta 
crise de saúde trouxe consigo um nível de 
inflação a que já não estávamos habitua-
dos há alguns anos. Muito provavelmente 
os juros acompanharão esta tendência, o 
que levará a uma realidade muito diferen-
te daquela a que, entretanto, nos habituá-
mos. 
 
A mudança é a única certeza e a adapta-
ção é obrigatória. Os desafios que 2022 
nos irá trazer serão seguramente ultra-
passados, mas é certo que ultrapassará 
melhor as dificuldades quem melhor esti-

ver preparado. É neste enquadramento 
que gostaria de refletir convosco sobre 
um tema que por vezes parece pouco 
urgente, embora importante - a Digita li -
zação. 
 
É certo que este tema já começou a entrar 
nas nossas preocupações, mas ainda não 
nos parece ter assumido um carácter geral 
e obrigatório para os negócios. 
 
Tornar as nossas empresas mais digitais 
tem que ser um objetivo concreto, não 
porque seja moda, mas porque é crítico 
para nos mantermos competitivos. Para 
além deste processo dever ser centrado 
no cliente, também deve tornar as nossas 
empresas mais eficientes, reduzindo cus-
tos de vária ordem, erros de processo, 
tempo de execução e melhorando a capa-
cidade de gerir a informação essencial 
para responder rapidamente às mudan-
ças que ocorrem no mercado. É por isso 
que nada me parece mais urgente e opor-
tuno que tomar esta decisão nestes tem-
pos de incerteza. 
 
A Associação dos Materiais de Cons -
trução, APCMC, a nossa associação, 
também está focada neste tema, no sen-
tido de facilitar às empresas associadas 
esta transição para o digital. 

Um dos projetos eleitos como decisivos 
para o sector é o APCMC Datachek, uma 
plataforma colaborativa entre Fabricantes e 
Distribuidores de Materiais de Construção 
que visa atingir todos os objetivos já enun-
ciados, assegurando a partilha dos dados 
relativos aos produtos de uma forma segura 
e permitindo a utilização das mais diversas 
ferramentas informáticas para agilizar os 
processos internos essenciais das empre-
sas, que vão desde a atualização das tabe-
las de preços e a identificação dos produtos 
em armazém até à alimentação automática 
dos conteúdos dos sites e das lojas virtuais, 
passando pela automatização dos proces-
sos de compra, faturação, orçamentação e 
pagamento (EDI), ou mesmo ao reporte 
obrigatório de informação sobre gestão de 
resíduos, embalagens ou produtos perigo-
sos. 
 
Conte com a sua Associação para ultrapas-
sar os desafios deste novo ano. 
 
Aproveito para lhe desejar um 2022 cheio 
de sucessos, com muita saúde! 
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Editorial

CARLOS ROSA 
(PRESIDENTE DA APCMC)
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A Extrusal apresenta o mais recente 
upgrade realizado à sua gama de rede 
mosquiteira para proporcionar ao utiliza-
dor uma agradável e confortável habita-
bilidade em locais propícios à intrusão de 
insetos. 
 
A conjuntura atual foi um dos vetores 
impulsionadores deste complemento à 
gama da rede mosquiteira. A necessida-
de da renovação natural do ar, no interior 
das construções pela abertura das jane-
las, arrastou consigo novas abordagens 
e prioridades neste campo. 
 
Assim, e com o lançamento do sistema 
de correr B.095 Light View, ainda no 
decorrer do ano corrente, foi já introduzi-
da uma solução de rede mosquiteira inte-
grada na própria janela sem pôr em 
causa a harmonia estética e funcional do 
sistema. A nova rede mosquiteira desen-
volvida pode assumir o dimensionamen-
to máximo das folhas do sistema: 3000 x 
3000 mm. 
 
Ainda para os sistemas de correr, a 
Extrusal detém soluções para uma folha 
independente, que podem assumir as 
dimensões máximas de cada uma das 
folhas do sistema em causa: sistema 
B.055 - 2000 x 2500 mm - e sistema 
B.095 - 3000 x 3000 mm (largura x altu-
ra). Estas soluções podem implicar a uti-
lização de mais um carril para desliza-
mento da folha com a rede mosquiteira, 
e pode ser aplicada tanto pelo interior 
como pelo exterior das janelas / sacadas. 
 
As soluções de rede mosquiteira introdu-
zidas nos sistemas de correr são amoví-
veis, podendo ser substituídas, retiradas 
ou até mesmo guardadas para posterior 
utilização. 
 
Para a gama de janelas e sacadas de 
abrir, a Extrusal apresenta a rede mos-
quiteira de rolo, a qual pode ser aplicada 
tanto no momento da montagem e insta-
lação da janela, como numa fase poste-
rior. Esta solução consiste num perfil 
com enrolador que alberga a rede mos-
quiteira, aplicado na verga do vão e com 
guias nas ombreiras. É possível constru-
ções até 3000 mm de largura para uma 
altura máxima de 2600 mm. 
 
Desta forma, com as três atuais soluções 
de rede mosquiteira, a Extrusal viabiliza 
não só a melhoria da qualidade do ar 
interior do edificado, através da sua 
renovação efetiva, como permite uma 
melhor preservação das habitações, pela 
redução de condensações e pelo decrés-
cimo de focos de humidades tão indese-
jáveis. 
 

Extrusal reforça gama de soluções para rede mosquiteira
Divulgação
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uma limpeza mais fácil da sanita. A geometria 
assimétrica do interior da bacia e a entrada de 
água lateral têm como resultado um rendimen-
to de lavagem único. A tecnologia é muito mais 
eficaz do que uma descarga normal e, além 
disso, é muito mais silenciosa e eficiente.” A 
inovadora tecnologia TurboFlush está disponí-
vel na série Geberit ONE e na gama de sanitas 
com sistema integrado de lavagem Aqua -
Clean. 
 
Vantagens das sanitas Geberit com tecnologia 
TurboFlush:  
 
• Limpeza fácil e rápida ao tratar-se de sanitas 
Geberit Rimfree®, sem rebordos no interior.  
 
• Uma única abertura de descarga lateral é 
suficiente para a descarga da água. 
 
• A descarga é muito silenciosa.  
 
• Descarga de água otimizada para uma limpe-
za perfeita do interior da sanita depois de cada 
utilização. 

O bem-estar começa por poder relaxar 
num ambiente agradável e silencioso. 
Vários estudos demonstram que, em nossa 
casa, muitos de nós procuramos essa tran-
quilidade na casa de banho. De facto, a 
casa de banho é a divisão onde nos pode-
mos isolar mais facilmente e gozar daque-
les necessários momentos de paz e intimi-
dade. Contudo, alguns elementos da tec-
nologia da casa de banho, como a descar-
ga da sanita ou o enchimento do autoclis-
mo podem ser demasiado ruidosos e dis-
torcer aqueles desejados instantes de rela-
xamento.  
 
Para conseguir o nível de calma ideal na 
casa de banho a empresa dispõe de Turbo -
Flush, a nova e revolucionária tecnologia de 
descarga da água da sanita patenteada 
pela Geberit, especialista em louça sanitária 
e tecnologia para a casa de banho.   
 
O sistema TurboFlush é a tecnologia de 
descarga da água na bacia da sanita mais 
silenciosa e eficiente do mercado. Asse -

gura uma limpeza total do interior da sanita 
em cada utilização, de forma que já não é 
necessário recorrer às não muito agradáveis 
vassouras ou a produtos de limpeza conta-
minantes e agressivos para o meio ambien-
te.  
 
Como se consegue esta descarga eficaz? 
Graças à inovadora tecnologia desenvolvida 
pela Geberit. No inovador sistema Turbo -
Flush, o interior da bacia da sanita tem uma 
geometria assimétrica com saída lateral da 
água. Desta forma, em cada descarga a 
água flui facilmente com mais eficácia de 
limpeza já que circula em espiral cobrindo 
toda a superfície interior do WC.  
 
Reduzir o tempo dedicado à limpeza da 
casa de banho é um dos objetivos que per-
seguem as soluções Geberit. Alfredo 
Cabezas, Diretor de Marketing e Co mu ni ca -
ção da Geberit Iberia resume-o assim: 
“Demos um passo mais além e desenvolve-
mos a tecnologia de descarga TurboFlush 
para garantir uma higiene ainda maior e 

A tecnologia mais eficaz e inovadora para a descarga da sanita I Geberit 
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secando o ambiente, de funcionalidades 
como o modo automático, do equipa-
mento funcionar em arrefecimento ou 
aquecimento em função da temperatura 
exterior e interior, ou o modo Sleep, que 
ajusta o ventilador e a temperatura de 
forma automática para favorecer o sono. 
Outra das funções a destacar é a drena-
gem contínua, um sistema muito sim-
ples de instalar que permite drenar a 
água continuamente e, desta forma, 
garantir que o equipamento esteja sem-
pre em ótimas condições sem ter que 
avisar que o recipiente está cheio. 
Também conta com um ventilador multi-
velocidade, tornando possível ajustar 
diferentes níveis de velocidade do venti-
lador para se adaptar às necessidades 
de cada momento.  
 
PROTEÇÃO COMPLETA 
 
A caixa elétrica dos aparelhos de ar con-
dicionado portáteis Shiny da Gree está 
selada por uma caixa metálica desenha-
da para evitar incêndios em caso de 
curto-circuito, oferecendo proteção à 
prova de fogo IPX0. 
 
A unidade conta ainda com diversas fun-
ções de segurança como descongelação 
inteligente, proteção contra sobrecorren-
te, sensores que regulam a temperatura 
e as pressões de forma contínua para 
garantir o funcionamento e a fiabilidade 
do equipamento, reinício automático, 
alertas contra fugas de gás refrigerante, 
aviso contra o transbordo do depósito ou 
a função autodiagnóstico - o sistema 
monitoriza constantemente o estado da 
unidade interior e exterior e mostra um 
código de erro em caso de avaria.  
 
Com comando sem fios de série e kit de 
janela opcional, os aparelhos de ar con-
dicionado da série Shiny também dis-
põem de ecrã LED iluminado com infor-
mação do funcionamento da unidade, 
temporizador 24 horas e bloqueio de fun-
ções no comando e nas unidades com 
painel de controlo próprio.  
 
Os filtros são muito fáceis de retirar e vol-
tar a colocar, o que torna a sua manuten-
ção extremadamente simples. Capaz de 
cobrir as necessidades de arrefecimento 
e aquecimento, em função do modelo, 
dos utilizadores durante todo o ano. A 
série também conta com um conector 
externo de drenagem, que facilita o fun-
cionamento continuado da unidade elimi-
nando a necessidade de esvaziar o 
depósito interno.  
 
FONTE: SMART COMUNICAÇÃO 

Gree, o maior fabricante de equipamentos de 
ar condicionado do mundo apresenta a série 
de ar condicionado portátil Shiny. Incluída na 
sua gama doméstica, de design moderno e 
com potências de 2,6 kW a 3,5 kW, a série 
Shiny garante a melhor eficiência energética, 
o máximo conforto e uma proteção completa 
através da sua tecnologia avançada. 
 
Os equipamentos Shiny utilizam o gás refrige-
rante R290, também conhecido como Pro -
pano. O gás R290 tem um Potencial de Aque -
cimento Global (GWP) de 3 e um Potencial de 
Destruição da Camada de Ozono (ODP) de 0, 

melhorando a eficiência energética do equipa-
mento e minimizando as emissões de CO2 
para a atmosfera. Para além disso, por ser 
ecológico, diferencia-se dos outros gases tra-
dicionais, está isento do pagamento de taxas. 
Ainda sobre a eficiência energética, a série 
Shiny conta com o modo de espera 0,5W que 
garante um consumo praticamente nulo.  
 
MÁXIMO CONFORTO 
 
A série Shiny da Gree oferece níveis ótimos 
de conforto justificados através do seu desu-
midificador que extrai a humidade do espaço 

Gree apresenta a série Shiny, o ar condicionado portátil de tecnologia avançada
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Com o chuveiro de teto GROHE Rain -
shower SmartConnect e o chuveiro de mão 
GROHE Rainshower Smart Acti ve, a 
GROHE disponibiliza opções para renova-
ções fáceis de fazer. 
 
CHUVEIRO COM CONTROLO REMOTO  
 
Para uma maravilhosa experiência de 
duche, a GROHE desenvolveu o inovador 
controlo remoto GROHE Smart Connect. O 
controlo remoto sem fio conecta-se ao chu-
veiro de teto GROHE Rainshower 310 via 
Bluetooth e permite alternar entre o suave 
jato GROHE Pure Rain e o revigorante jato 
Active Rain, ou combinar os dois jatos ao 
tocar no botão. O controlo remoto sem fio 
pode ser posicionado num local acessível, 
e é intuitivo graças a pictogramas autoex-
plicativos. E o chuveiro de teto monta-se de 
forma fácil e rápida nos suportes existen-
tes. Os rituais de todos os dias tornam-se 
assim especiais graças à flexibilidade e ao 
conforto que estas inovações tecnológicas 
proporcionam. 
 
CONFORTO MÁXIMO NA PONTA DOS SEUS DEDOS  
 
O GROHE Rainshower SmartActive, o 
chuveiro de mão mais inovador na gama 
de produtos GROHE, é o complemento 
perfeito para o GROHE Rainshower 
SmartConnect. Pode escolher entre três 
tipos de jato - desde uma sensação de sua-
ves gotas na pele a um estimulante chuvei-
ro de massagem. Com o controlo GROHE 
SmartTip, um simples tocar da ponta do 
dedo na parte de trás do chuveiro de mão 
é o suficiente para alternar intuitivamente 
entre o revigorante Rain, o poderoso Jet ou 
o relaxante Active Massage.  
 
O prático GROHE DripStop minimiza o 
gotejar depois de desligar o chuveiro de 
mão nos modos Rain e Jet. E, para um 
design de casa de banho coordenado na 
perfeição, o minimalista Rainshower 
Smart Active está disponível em diferentes 
tamanhos, formatos redondo e quadrangu-
lar, em onze cores GROHE e acabamentos 
distintos. Para tornar o duche ainda mais 
confortável e agradável, a rampa de chu-
veiro Rainshower foi desenvolvida para 
uma instalação rápida: o GROHE 
FastFixation garante que a rampa pode ser 
adaptada a orifícios existentes, enquanto o 
GROHE TileFix se adapta à profundidade 
dos seus azulejos. 
 
Quer prefira elementos a combinar, o chu-
veiro de mão ou o chuveiro de teto - optar 
pelo GROHE Rainshower Smart Connect e 
o GROHE Rainshower Smart Active signifi-
ca fazer um investimento acessível no seu 
bem-estar, criando o seu templo de confor-
to. 

GROHE Rainshower SmartConnect e Rainshower SmartActive
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Da nova Linha Rosa/Circular do 
Metro do Porto farão parte quatro 
estações e terá três quilómetros de 
via, ligando S. Bento à Praça da 
Liberdade e esta à Casa da Música, 
servindo o Hospital de Santo António, 
o Super Bock Arena - Pavilhão Rosa 
Mota, o Centro Materno-Infantil, a 
Praça da Galiza e as faculdades do 
Pólo do Campo Alegre. Esta linha é o 
início de uma Circular Interna que fará 
a ligação aos restantes eixos da rede 
do Metro. 
 
A construção da Linha Rosa/Circular 
do Metro do Porto foi adjudicada ao 
consórcio Ferrovial/Aca, por um valor 
de cerca de 189 milhões de Euros. 
 
A J. Soares Correia - Armazéns de 
Ferro, SA foi a empresa selecionada 
para a realização da empreitada, 
chave na mão, desta obra, que iniciou 
em Junho de 2021, e cuja duração 
estimada é de 42 meses. A J. Soares 
Correia, pelos seus anos de experiên-
cia e pela sua capacidade técnica, for-
nece o varão para betão moldado, as 
armaduras e as paredes moldadas, 
cuja quantidade se orça em sensivel-
mente 25.000 toneladas. 

J. Soares Correia ganha concurso público da obra do Metro do Porto 
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O Grupo Jaquar, atualmente com show-
room na Av. das Escolas, nº 2, 2685-243 
Portela de Sacavém, em Lisboa, repre-
sentada pela APAIC International Corp 
Lda, nasceu em 1960 baseado numa pla-
taforma que congrega os mais elevados 
padrões de qualidade e estética, com o 
intuito de superar as expectativas do clien-
te. Hoje, o Grupo Jaquar está presente 
nos segmentos de casas de banho pre-
mium e luxo, com as marcas Jaquar e 
Artize respetivamente, para os sectores 
residencial e comercial em todo o mundo, 
com uma oferta que abrange todos os pro-
dutos de banho. 
 
O Grupo está sediado na região da capital 
nacional da Índia, num único e ecológico 
“Edifício Sustentável”, que dispõe de um 
amplo espaço de mais de 48.000 m². O 
edifício recebeu a classificação LEED 
Platinum Certified do United States Green 
Building Council (USGBC), o nível mais 
elevado de certificação de construção 
verde concedida a um edifício. É uma das 
empresas fabricantes de produtos para 
casas de banho com mais rápido cresci-
mento do mundo e está presente em mais 
de 60 países na Europa, Médio Oriente, 
Ásia-Pacífico e África. 
 
Para cumprir com a missão da empresa 
de fornecer produtos de casas de banho 
incomparáveis, o Grupo Jaquar possui 
seis unidades fabris de última geração na 
Índia e uma na Coreia do Sul, ocupando 
329.000 m², equipadas com maquinaria e 
processos dos mais modernos. 

Grupo Jaquar inicia atividade em Portugal
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Atualmente, o Grupo fornece mais de 
2,4 milhões de casas de banho todos os 
anos e produz mais de 28 milhões de 
acessórios de banho. O Grupo Jaquar 
produz 125 mil torneiras diariamente. 
 
O Grupo também fez recentemente 
investimentos consideráveis em novas 
fábricas de cabines de duche e nas 
linhas de produtos de bem-estar, incluin-
do upgrades nas instalações de produ-
ção de acessórios de banho com intro-
dução de processos de maquinação 
robótica e num centro avançado de 
Pesquisa & Desenvolvimento. 
 
O Grupo aderiu à certificação de quali-
dade global, implementando uma fábri-
ca tipo com um processo de fabrico que 
gera zero resíduos, que recicla 500.000 
litros de água diariamente e 4.221 tone-
ladas métricas de latão todos os anos. 
Abraçando a filosofia verde, a fábrica da 
Jaquar gera 6,23 MW de energia solar. 
 
O Grupo Jaquar está a criar showrooms 
exclusivos em todo o mundo, apresen-
tando características únicas, que inte-
gram a ampla gama de produtos e con-
ceitos das principais marcas globais 
para banho, como Jaquar e Artize. 
Neles, os clientes recebem aconselha-
mento especializado, consultoria de 
design e atendimento incomparável, 
como um benefício especial do mundo 
Jaquar. 
 
Atualmente, além de Lisboa, existem 
mais 17 showrooms da Jaquar World 
em vários países. É possível encontrar a 
Jaquar World em Londres, Milão, 
Moscovo, Leeds, Brunei, Kuala Lumpur, 
Bangkok, Seul, Dhaka, Dubai, Riyadh, 
Kuwait, Muscat, Addis Ababa, Kinshasa, 
Dar es Salaam e Kampala, havendo pla-
nos adiantados para mais inaugurações 
em todo o mundo. 
 
A Jaquar é conhecida em todo o mundo 
pela sua excelência em inovação e tec-
nologia, pesquisa e desenvolvimento 
contínuo, e por ser uma marca líder e 
confiável de produtos para casas de 
banho. 
 
O desenvolvimento da Jaquar  assenta 
nos mais altos padrões de qualidade e 
estética, com a intenção de fornecer 
produtos de classe mundial. Oferecendo 
uma solução completa para todas as 
necessidades da casa de banho, a 
Jaquar possui torneiras de alto desem-
penho, chuveiros, higiene e bem-estar, 
divisórias de chuveiro e soluções de 
aquecimento de água no seu amplo e 
coordenado portfólio de produtos. 
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UMA TECNOLOGIA QUE ECONOMIZA ÁGUA 
 
REDUTORES DE FLUXO  
Esta é uma tecnologia revolucionária 
que permite que as torneiras e chuvei-
ros economizem até 80% da água sem 
comprometer o fluxo. Os Redutores de 
Fluxo da Jaquar ajustam o fluxo em 
condições de baixa e alta pressão, e 
oferecem o mesmo fluxo volumoso 
todas as vezes. 
 
CHUVEIROS DE AR  
Os chuveiros de ar da Jaquar têm um 
misturador de ar embutido que mistura 
ar e água de uma maneira que torna as 
gotas do chuveiro mais leves, mas volu-
mosas. Esta tecnologia revolucionária 
ajuda os chuveiros de ar da Jaquar a 
economizar até 30% de água sem com-
prometer a experiência de banho. 
Existe uma ampla gama de chuveiros 
Hand e Overhead Jaquar Air com 
opções únicas e multifluxo. 
 
TORNEIRAS PRESSMATIC 
Torneiras com tecnologia que permite 
uma quantidade fixa de apenas 1,5 l de 
água para fluir com cada pressão do 
botão. Este mecanismo não só previne 
o desperdício de água durante o uso, 
mas também proporciona facilidade de 
operação. As torneiras Pressmatic 
Jaquar são recomendadas para casas 
de banho de locais de alto tráfego como 
restaurantes, clubes, hotéis, faculda-
des, hospitais, aeroportos, etc. 
 
TORNEIRAS SENSOR 
Torneiras com tecnologia que permite 
que a água flua apenas quando neces-
sário e fecha assim que retira as mãos, 
resultando em desperdício zero de 
água. Não há melhor maneira de eco-
nomizar água do que quando não é pre-
cisa, por exemplo, enquanto lava as 
mãos com sabão. As torneiras Jaquar 
Sensor são indicadas para áreas de alto 
tráfego como restaurantes, clubes, 
hotéis, faculdades, hospitais, aeropor-
tos, etc. 
 
DESCARGA DUPLA 
Descargas que usam mais água do que 
o necessário são as maiores culpadas 
do desperdício de água em todas as 
casas. Os sistemas de descarga dupla 
da Jaquar permitem que se use uma 
combinação de 3/6 l ou 2/4 l de água, 
dependendo da casa de banho. A válvu-
la beta da Jaquar foi projetada para 
economizar 50-60% da água todos os 
dias. 
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ESCOLHER O ADESIVO ADEQUADO PARA CADA 
APLICAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR A 
SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE 
 
Revestir uma fachada com material cerâmico 
implica, para além de múltiplos e interessan-
tes acabamentos estéticos, uma resistência e 
durabilidade inigualáveis, assim como uma 
elevada estabilidade na cor. Mas deve-se ter 
em conta que a colocação de cerâmica em 
fachadas é especialmente exigente do ponto 
de vista técnico já que, para além de assegu-
rar uma boa aderência entre o material de 
revestimento e o suporte, deve garantir-se a 
compatibilidade de deformações entre os 
materiais que intervêm no sistema construti-
vo. 
 
Os materiais utilizados numa fachada estão 
submetidos a variações de temperatura que 
se traduzem em dilatações e contrações tér-
micas. Daí que o adesivo utilizado para colar 
uma peça cerâmica deva suportar essas ten-
sões produzidas pelas variações dimensio-
nais sem ver prejudicada a sua aderência 
entre a peça e o suporte. 
 
Também há que ter em conta que as condi-
ções do suporte são básicas para assegurar 
uma boa instalação. Devem avaliar-se os 
seguintes aspetos da superfície de colocação 
que podem condicionar a aderência da peça 
ao suporte: nivelação e planimetria, absorção 
de água, textura superficial, coesão, resistên-
cia, compatibilidade física e química, assim 
como humidade residual do suporte e presen-
ça de materiais estranhos contaminantes. 
 
A eleição de um bom material de aderência é 
fundamental. O Grupo Puma, oferece a solu-
ção perfeita: PEGOLAND PROFESIONAL FLEX 
ELITE C2TE S2, adesivo cimentício de gama 
alta, súper flexível (Tipo S2) e especialmente 
indicado para as aplicações mais exigentes, 
como é uma Fachada. Com este adesivo 
conseguir-se-á fachadas cerâmicas seguras 
e duradoras, com garantia de qualidade. 
 
A colocação do material cerâmico realiza-se 
sempre pelo método de dupla colagem (apli-
car o adesivo tanto no suporte como na 
peça). A aplicação do adesivo sobre o suporte 
realiza-se com uma talocha dentada e sem-
pre em linha reta e em paralelo ao lado mais 
curto da peça, nunca em círculos ou na dia-
gonal, para favorecer a eliminação de ar apri-
sionado e melhorar o contacto do adesivo. 
Pos teriormente, aplica-se o adesivo em toda 
a superfície do tardoz das peças numa ca -
mada fina de 1 a 2 mm, bem com pactada. Em 
especial para Fa cha das, e nas cerâmicas da 
fiada superior, recomenda-se aplicar o adesi-
vo com os sulcos na horizontal (independen-
temente do seu formato), para evitar que a 
água que possa eventualmente entrar no sis-
tema, possa descer através dos sulcos afe-
tando uma área maior. 
 

Colocar cerâmica em fachada com o Grupo Puma

Techlam Steel Marine - Fachada Exterior 
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Com contornos delicados e ângulos 
redondos que proporcionam conforto, 
envolvendo qualquer um, a banheira 
de resina one-piece torna-se imediata-
mente no centro das atenções de qual-
quer ambiente graças à sua incrível 
textura e às possibilidades de design. 
Fabricada em Stonex® , esta peça ofe-
rece um enorme conforto sem pôr em 
causa a sofisticação de um espaço de 
banho moderno ou de um quarto, onde 
poderá ser instalada como um notável 
elemento de bem-estar. Os novos 
modelos da Roca disponíveis em 
Branco brilhante proporcionam lumino-
sidade e, graças ao acabamento da 
base texturado e antiderrapante, que 
garante a segurança no espaço de 
banho. Além disso, a extraordinária 
resistência deste material à luz ultra-
violeta e à abrasão provocada pelos 
produtos de limpeza garante a respeti-
va durabilidade e a manutenção das 

condições perfeitas ao longo do tempo. 
Carismáticas e com uma personalida-
de única, Kauai, Maui e Ariane são as 
três propostas fabricadas em Stonex® 

para ajudar a escolher a que melhor se 
adapta.   
 
KAUAI, A BANHEIRA ONE-PIECE COM FOR-
MAS EXÓTICAS  
 
O formato oval elegante e uma base 
estreita conferem um estilo exótico a 
Kauai, ideal para transformar o 
momento de banho numa experiência 
única e revigorante. Com uma dimen-
são de 1600 x 750 mm, esta banheira 
one-piece destaca-se pela sua simplici-
dade exclusiva em espaços que evitam 
qualquer excesso decorativo.  
 
MAUI, LINHAS CLÁSSICAS EM DUAS OPÇÕES 
 
Os ângulos acentuados de Maui inten-

sificam a agradável sensação de rela-
xamento que um banho desperta. Na 
sua versão Round, de 1500 x 700 mm, 
o encosto de cabeça ligeiramente ele-
vado permite manter uma posição 
muito confortável. Para aqueles que 
preferem um design mais quadrangu-
lar, a versão Square está disponível em 
1550 x 700 mm com paredes laterais 
ligeiramente curvadas no centro.  
 
ARIANE, UMA BANHEIRA MODERNA DE 
GRANDES DIMENSÕES  
 
Alongada e oval, Ariane é uma propos-
ta elegante que se destaca em áreas 
muito espaçosas. Com uma personali-
dade marcante, esta banheira moderna 
com 1650 x 750 mm oferece uma har-
monia visual muito apelativa graças à 
simplicidade das suas linhas.  
 
Fonte: H+K Strategies Portugal 

Roca lança três designs de banheiras de resina one-piece 
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A colocação de isolamento térmico, pelo exte-
rior, é particularmente indicado para a reabili-
tação de edifícios, que permite solucionar 
facilmente o problema do isolamento sem 
necessidade de obras pelo interior que obri-
guem os seus ocupantes a alterarem o seu 
quotidiano durante um período de tempo. Os 
painéis de isolamento fixam-se nos paramen-
tos exteriores de um edifício com argamassas 
adesivas e fixações mecânicas.  
 
Posteriormente, com uma rede de reforço 
antialcalina recoberta com o revestimento 
exterior decorativo. Po dem ser utilizados 
vários tipos de pai néis como: lã de rocha, lã 
de vidro, EPS, XPS, aglomerado negro de 
cortiça, por exemplo. 
 
VANTAGENS DO SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO 
PELO EXTERIOR EM FACHADAS: 
 
1 - MELHORA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO EDIFÍ-
CIO: O termo “melhoria da eficiência energéti-

ca” é referente às intervenções destina-
das a reduzir a perda de calor através da 
melhoria do isolamento térmico de edifí-
cios e otimização de instalações.  
 
No caso de renovação, o revestimento é 
ideal para resolver os problemas da solu-
ção de isolamento térmico; é aplicado 
pelo exterior do edifício impedindo traba-
lhos indesejados dentro das instalações, 
envolve uma redução drástica da troca 
de energia em edifício e impede a forma-
ção de bolor nas paredes frias. O isola-
mento térmico pelo exterior é um dos sis-
temas mais acessíveis entre as opções 
possíveis, graças à excelente relação 
entre economia de custos e poupança de 
energia alcançada. De acordo com a 
localização do edifício e a natureza dos 
materiais, pode obter uma economia de 
20-30% de custos em comparação com 
um edifício não isolado. 
 
2 - MELHORA O NÍVEL DE CONFORTO DO EDI-
FÍCIO: As construções são feitas de vários 
materiais com condutividade térmica dife-
rente. A simples combinação de materiais 
de natureza diferente também envolve o 
desenvolvimento de uma área de des-
continuidade térmica, através do qual 
penetra o calor e frio no edifício, criando o 
que é chamado de “ponte térmica”. Para 
eliminar ou reduzir as pontes térmicas 
entre diferentes materiais que compõem 
os edifícios, novos ou já existentes, é 
necessário implementar sistemas de iso-
lamento eficazes. 
 
3 - SIMPLIFICAÇÃO DO DESENHO: Um siste-
ma de isolamento térmico pelo exterior é 
a solução ideal para melhorar o conforto 
quando o clima exterior é muito quente 
ou muito frio, compensando ou corrigindo 
imperfeições causadas por defeitos na 
instalação térmica. Permite ainda esbo-
çar e executar a proteção e decoração 
das fachadas com a sua ampla gama de 
cores disponíveis para o revestimento 
final decorativo.

Sika® ThermoCoat é um sistema completo 
de isolamento térmico pelo exterior, forma-
do por produtos de qualidade, cuidadosa-
mente ensaiados e compatíveis entre si. 
Vul gar mente chamado de “capoto”, mantém 
a temperatura interior ideal, reduz a humi-
dade por condensação, evitando bolores, e 
assegura a impermeabilidade das paredes 
face às intempéries. Investir neste sistema 
garante poupanças a longo prazo, valoriza 
a certificação energética e a estética exte-
rior do imóvel. Ao melhorar o isolamento tér-
mico de um edifício pode ter ganhos ener-
géticos superiores a 30-35% no consumo 
de aquecimento e ar condicionado, com a 
consequente diminuição de emissões de 
CO2 para a atmosfera.  
 
Um planeamento correto do isolamento tér-
mico supõe: melhorias energéticas com 
redução de custos, respeito pelo meio 
ambiente e, no geral, um espaço mais sau-
dável. 
 

Sistema de isolamento térmico exterior - ETICS I Sika
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Techlam Urban y Slate Ivory Terraza

repele água (hidrofóbica) conseguindo 
manter a cuba limpa e seca! Desta 
forma, evita-se a proliferação de bacté-
rias, o calcário e a sujidade são removi-
dos e a limpeza máxima é alcançada. É 
a primeira gama de lava-louças com sis-
tema autolimpante que, por ser em aço 
inox, se torna uma opção ideal para a 
cozinha. Uma vez que não são apenas 
resistentes à água, mas também ao 
vapor de água, à humidade, aos ácidos 
alimentares e aos ácidos orgânicos e 
inorgânicos fracos. 

Para complementar a sua cozinha, os 
lava-louças em PVD (Deposição Física 
de Vapor) prometem proporcionar um 
toque de distinção e classe. A cor do 
material é obtida pela evaporação do 
metal que adere à superfície, criando 
uma camada de cor. Seja com uns apon-
tamentos luxuosos em dourado ou com 
uma cor tendência como o titânio, com 
certeza poderá decorar a sua cozinha 
pronta para surpreender. Pensando em 
todos os gostos e feitios, importa também 
escrutinar os lava-louças Tegranite+. 
Estes são constituídos por um dos mine-
rais mais abundantes na Terra. Estes 
lava-louças, com as gamas Stone, 
Square e Forsquare, são concebidos com 
80% de quartzo de alta qualidade combi-
nado com resinas acrílicas.  
 
Pela sua constituição, os lava-louças 
Tegranite+ são extremamente resistentes 
a impactos e temperaturas altas, possuin-
do uma superfície à prova de riscos, com 
a garantia de que a sua cor perdura, 
tendo também o seu exigente processo 
de testes revelado uma excelente resis-
tência a raios UV. E, como seria de espe-
rar, a marca alemã segue novamente ele-
vados padrões de higiene e segurança 
com um material de superfície não poro-
sa, de limpeza simples e intuitiva e com 
uma proteção antibacteriana facilitada 
pelo enriquecimento com iões de prata 
que repelem os microrganismos. 
 
Por fim, apresentamos os Universe: a 
gama vencedora do European Product 
Design Award 2021! Estes são, tal como 
o nome indica, um universo de resistência 
e durabilidade. Constituídos por um aço 
inoxidável extremamente resistente, os 
lava-louças Universe definem-se pelo seu 
design único e vanguardista - proporcio-
nando a utilização de recipientes até 195 
mm de altura e garantindo uma vasta 
gama de soluções, aplicável aos mais 
versáteis formatos de cozinha -, assegu-
rando que a sua utilização e manutenção 
seja prática e eficiente pela facilidade de 
limpeza que oferecem. É por este motivo 
que os lava-louças Universe apresentam 
propriedades antissépticas que garantem 
a tranquilidade de todos. E já que falamos 
de garantia, mais do que nunca, a Teka 
ambiciona firmar relações longas e de 
mútua confiança com os seus clientes e, 
por esse motivo, oferece garantia vitalícia 
num produto que, verdadeiramente, veio 
para ficar. 
 
Na Teka, cada casa, cada cozinha, é um 
mundo. O mais importante é escolher o 
seu.   
 
Fonte: Exclamação 

A Teka transforma os desafios num 
mundo de possibilidades e as suas novas 
gamas de lava-louças PureClean, PVD, 
Tegranite+ e Universe são um bom exem-
plo disso. 
 
Comecemos pelos lava-louças com trata-
mento PureClean. A Teka pretende garan-
tir que a segurança parte de casa e, 
assim, desenvolveu os lava-louças com 
tratamento PureClean que foram cuida-
dosamente projetados para transformar a 
sua superfície texturizada numa área que 

Novos lava-louças I Teka
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Já num segundo painel, moderado pelo Res pon -
sável da Unidade de Investigação e Desen vol -
vimento do CTCV, Victor Francisco, foi realizado 
um pitch de projetos inovadores ao nível dos pro-
dutos e sistemas de aplicação de produtos cerâ-
micos. Foram apresentados vários projetos ino-
vadores tais como Sistemas de Drenagem 
Urbana Sustentável (CERSUDS), utilizando pro-
dutos cerâmicos já previamente produzidos de 
baixo valor comercial, o que contribui para a dimi-
nuição da emissões na produção de novo produ-
to e de reaproveitamento de água, o que se tra-
duz num sistema de economia circular. Foi um 
projeto bastante premiado a nível nacional e 
internacional, destacando-se o IF Design Awards 
2021 ou o prémio Inovação na feira Tektónica e 
com obras produzidas em Espanha. 
 
Ainda neste painel, foi possível conhecer solu-
ções inovadoras de tijolo cerâmico na resposta 
aos sistemas ETICS - Sistema de Isolamento 
Térmico pelo Exterior, ou sistemas técnicos para 
telhados com altos índices de eficiência térmica e 
acústica. 
 
No que respeita aos pavimentos e revestimentos 
cerâmicos, foram apresentadas novas formas de 
aplicação, através de sistemas de fixação eletro-
magnética (Gravitec) e soluções no combate a 
agentes como bactérias, fungos ou vírus e o 
desenvolvimento, através da aplicação de nano-
materiais no desenvolvimento de superfícies com 
propriedades de autolimpeza. Um produto que 
cada vez fará mais sentido, considerando o con-
texto de pandemia que temos vivido nos últimos 
tempos. 
 
No contexto da engenharia de produto, foram 
apresentadas soluções com recurso a simulado-
res 3D, que simulam a performance dos proces-
sos de inovação, o que permite otimizar os pro-
cessos antes da fase de industrialização.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já no período da tarde, falou-se de novas formas 
de certificação e valorização do produto, tendo 
em conta os desafios da sustentabilidade dos 
edifícios. Foi dado destaque à nova certificação 
WELL com um foco não tanto no edifício mas na 
qualidade do espaço interior e bem-estar e saúde 
física e mental dos ocupantes, tendo os materiais 
cerâmicos características inerentes, que lhes per-
mite concorrer aos desafios que estes sistemas 
colocam.  

Os materiais cerâmicos de construção na sus-
tentabilidade, saúde e bem-estar humano 
 
No passado mês de Novembro, realizou-se a 
4ª edição das Jornadas Técnicas da Ce râm i -
ca. Um evento que juntou durante 4 dias, 
cerca de 400 participantes, entre administra-
dores, diretores e técnicos especializados, 
oradores nacionais e internacionais, organis-
mos públicos, privados, entidades do sistema 
científico e tecnológico e empresas do setor 
cerâmico. 
 
No primeiro dia, o destaque foi para os Ma -
teriais Cerâmicos de Construção e teve como 
objetivo apresentar a sua versatilidade, sus-
tentabilidade e caracter inovador, mostrando 
produtos, tecnologias, soluções e melhores 
práticas de aplicação de produtos cerâmicos, 
envolvendo produtores, aplicadores, bem 
como os profissionais da Indústria AEC - 
Arquitetura, Engenharia e Construção. 
 
Neste primeiro dia, o evento foi estruturado 
em dois momentos, com um workshop de 
aplicação de produtos cerâmicos, que teve 
como objetivo dotar os profissionais da indús-
tria da construção, de conhecimento prático 
que lhes permita a aplicação correta de cada 
tipologia de produtos, como revestimento, 
sanitários, tijolo ou telha cerâmica, e no perío-
do da tarde uma conferência em auditório, 
que o diretor geral do CTCV, António Baio 
Dias, designou com um “hino à Cerâmica”. 

Uma das temáticas abordadas no primeiro 
painel, foi a Sustentabilidade e a Economia 
Circular. No contexto da sustentabilidade os 
desafios são grandes. A população aumen-
tou nos últimos 50 anos e o consumo acom-
panhou essa evolução. Como referido pela 
responsável da unidade de Ambiente e sus-
tentabilidade do CTCV, Marisa Almeida, os 
recursos são finitos e como tal é necessário 
criar uma cultura de gestão racional de 

recursos e apostar em fluxos produtivos 
mais circulares, numa abordagem sisté-
mica com novos modelos negócio que uti-
lizem os recursos, estendendo o ciclo de 
vida dos produtos, dando como exemplo 
alguns contributos dos produtos cerâmi-
cos. Foi ainda abordada a importância da 
comunicação ambiental e a importância 
de a quantificar, através de ferramentas 
como os Rótulos Ambientais ou as 
Declarações Ambientais de Produto. 
 
Ainda neste painel da Sustentabilidade, teve 
lugar a apresentação do Professor Rai mun -
do Mendes da Silva, da Faculdade de En ge -
nharia da Universidade de Coimbra, sobre 
coberturas cerâmicas (telhados), feito com 
peças tecnológicas que tem uma riqueza 
enorme do ponto de vista da tradição, uma 
grande capacidade de inovação e que é 
sobretudo uma demonstração de longevida-
de e sustentabilidade, com capacidade de 
se adaptar a diferentes arquiteturas e condi-
ções locais. 
 
O Professor Vasco Peixoto de Freitas, 
docente da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto falou dos revesti-
mentos cerâmicos em fachadas, principal-
mente com uma visão futura e novos 
desafios, que pressupõe conhecimento 
como a capacidade de fazer projetos, 
bem como de responder a aspetos tecno-
lógicos que nem sempre foram considera-
dos no passado, como as questões da 
resposta à eficiência energética à durabi-
lidade das soluções de revestimento cerâ-
mico e aos desafios estéticos. No final da 
sua apresentação, deu como exemplo o 
revestimento do edifício do Terminal do 
Porto de Leixões, uma obra do arquiteto 
Luis Pedro Silva, que teve como solução 
de revestimento um produto cerâmico 
nacional entre 10 materiais distintos pro-
postos.  
 
Após uma bateria de ensaios e de traba-
lhos de investigação e desenvolvimento, a 
opção recaiu no revestimento cerâmico, 
pela sua versatilidade, durabilidade e 
solução hidrotérmica. Deixou ainda dois 
desafios para o futuro, a aposta na dife-
renciação e inovação e a eficiência ener-
gética, referindo que até 2050, segundo a 
ELPRE - Estratégia de Longo Prazo para 
a Renovação dos Edifícios, deverão ser 
investidos 140 mil milhões de euros na 
reabilitação energética dos edifícios, prin-
cipalmente edifícios residenciais.  

Evento
4ª Edição das Jornadas Técnicas da Cerâmica



pantes da mesa, quais os desafios e alterações 
na forma como reabilitamos as cidades, com a 
preocupação de termos um habitat mais susten-
tável e uma indústria mais competitiva.  
 
As Jornadas Técnicas da Cerâmica prolonga-
ram-se por mais 3 dias de atividade em temáti-
cas como a Internacionalização, os desafios 
que se colocam à cerâmica artística e artesanal 
face a novos contextos, a Crise Energética e a 
Descarbonização da Indústria, a Problemática 
das Matérias-primas e a Inovação Tecnológica 
em Materiais, Produtos, Processos Digitais ou 
Robóticos.  

Em representação da APCMC, António 
Lima, falou da importância de uma comuni-
cação entendível entre players do setor da 
construção, apresentando a plataforma 
APCMC Datacheck, uma plataforma digital 
com informações detalhadas sobre os pro-
dutos e materiais da construção, como códi-
gos de barras ou localização dos produtos, 
entre outras informações num único sistema 
de classificação.  
 
Para concluir este primeiro dia, o Professor 
Victor Ferreira docente do Departamento de 
Engenharia Civil da Universidade de Aveiro e 

presidente do Cluster Habitat, moderou 
uma mesa redonda, sobre o tema do 
Futuro da Construção e da Reabilitação de 
Edifícios, que contou com a participação 
do Professor Vasco Freitas, o arquiteto 
João Ferreira da Câmara Municipal de 
Aveiro, António Lamas, Aleluia Cerâmicas, 
Bruno Matias, da Greenlab e Cláudia 
Antunes da Stratbond. Focou a preocupa-
ção que deve existir de olhar para o futuro 
da cadeia de valor do habitat e nas mudan-
ças relacionadas com a transição verde e 
digital, bem como a questão da inovação 
aliada à tradição, discutindo com os partici-
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ligação com os seus clientes e fornecedores, 
sendo essa, no fundo, a principal missão de 
toda a tradicional empresa nacional. 
 
Hoje a Montael continua uma empresa familiar, 
com elementos da segunda geração na sua 
equipa de gestão, garantindo a continuidade 
de uma empresa que procura, diariamente, 
destacar-se pela qualidade de serviço e acom-
panhamento no pós-venda. 

A Montael, empresa nacional de comércio 
de Materiais de Construção e Re pre sen -
ta ções, e associado da Associação de 
Ma teriais de Construção, celebrou os 
seus 47 anos de atividade no passado 
mês de outubro. 
 
Para assinalar este marco, a referida 
empresa organizou um convívio onde 
estiveram presentes todos os seus cola-

boradores assim como alguns clientes, 
amigos, parceiros e fornecedores, numa 
comemoração repleta de alegria e espírito 
fraternal, valores pelos quais esta firma 
sempre se tentou pautar. 
 
São 47 anos ao serviço da região e do 
mercado nacional de uma empresa fami-
liar que pretende continuar a crescer dia 
após dia, mantendo sempre uma estreita 

Montael celebra 47 anos de atividade 
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“O nosso compromisso com a sustentabilidade e 
inovação manifesta-se ainda mais além do 
desenvolvimento de soluções fiáveis e muito 
duráveis, que disponibilizamos habitualmente ao 
mercado. Isto é, vamos com esta iniciativa ao 
encontro de elevados patamares de excelência 
na formação dos nossos clientes e parceiros de 
negócio e no contributo para a criação indireta de 
emprego qualificado e certificado, no sector da 
construção e das tecnologias para a construção, 
assim como para outras indústrias paralelas”, 
adianta José Soares, diretor-geral da Sika 
Portugal.   
 
A empresa criou desta forma dois espaços distin-
tos para formação na sua unidade de produção 
de Ovar, ao disponibilizar duas novas salas de 

A SIKA PORTUGAL inaugurou no passado 
mês de novembro o novo Centro de 
Formação Sika Academy na sua unidade 
fabril de Ovar. 
 
Numa cerimónia aberta pelo diretor-geral da 
Sika Portugal, José Soares, o evento contou 
também com a presença do Em baixador da 
Suíça em Portugal, Mar kus-Alexander 
Antonietti, do Presidente da Câmara de 
Ovar, Salvador Malheiro e do di retor europa 
sul da Sika, Ángel Gon za lez Lucas, que 
conjuntamente inauguraram essas novas 
instalações. 
 
A iniciativa espelha o compromisso que a 
companhia tem na formação certificada a 

clientes e aplicadores, parceiros de negócio 
e projetistas e reforça a proximidade com o 
mercado em que a empresa se posiciona, 
promovendo a criação de mais emprego na 
comunidade industrial do sector da constru-
ção e obras públicas.  
 
A marca Sika continua a apostar cada vez 
mais no alinhamento do conceito SIKA 
CONSIGO com as necessidades de forma-
ção dos profissionais da construção e do 
sector industrial, ao formar profissionais cer-
tificados pela DGERT, cada vez mais bem 
preparados e qualificados na utilização de 
produtos e soluções Sika na construção, 
obras públicas e outras indústrias comple-
mentares.  

Novo Sika Academy

José Soares, Diretor-geral da Sika Portugal 
Markus-Alexander Antonietti, Embaixador da Suíça em Portugal 
Salvador Malheiro, Presidente da Câmara de Ovar 
Ángel Gonzalez Lucas, Diretor Europa Sul da Sika 
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aquisições, abriu 11 novas subsidiárias nacionais 
e 44 novas fábricas. Nesse contexto empreende-
dor, a inovação é um dos pilares da nossa estra-
tégia de crescimento, com 83 novas patentes 
registadas em 2020. Temos 21 centros tecnológi-
cos globais, mais de 1100 funcionários dedicados 
a I&D e mais de 3500 patentes nacionais estão 
registadas em todo o mundo, pelo que o contribu-
to da formação técnica certificada que proporcio-
namos aos profissionais é um must para nós”, 
acrescenta Gonçalo Carvalho, diretor de marke-
ting e do mercado-alvo building finishing da Sika 
Portugal. 
 
Depois da aquisição e da integração total da 
PAREX em 2021 em 23 países, a Sika fechou 
recentemente mais um acordo definitivo para 
adquirir o MBCC Group, a antiga BASF 
Construction Chemicals, líder mundial na produ-
ção de produtos químicos para a construção. 
Esta aquisição irá complementar e alargar a ofer-
ta de produtos e soluções da Sika em quatro de 
cinco tecnologias principais e em sete dos oito 
mercados-alvo da Sika, pelo que se reforçará 
ainda mais a sua presença geográfica. O negócio 
combinado que se espera alavancar vendas glo-
bais do grupo Sika na ordem dos 11 mil milhões 
de Euros em 2023, será um acelerador funda-
mental para permitir aos clientes da Sika, do 
MBCC Group e à indústria da construção levar a 
transformação sustentável mais longe e mais 
rapidamente.  

formação, sendo uma para ações teóricas e 
outra para sessões práticas, melhorando 
significativamente a qualidade das ações de 
formação e proporcionando um potencial 
crescimento desses eventos técnicos. 
 
“A formação está no nosso ADN e é uma 
prática frequente, quer na constante forma-
ção técnica interna de todos os quadros da 
companhia, quer na formação externa dos 
profissionais que lidam, a montante e a 
jusante, com a aplicação de soluções Sika 
na construção e em todos os mercados-alvo 
em que operamos”, refere José Soares, “na 
qual o desenvolvimento de novas compe-

tências técnicas contribui para o empreendi-
mento de mais empresas e de novas ativi-
dades profissionais no âmbito da constru-
ção e na alavancagem sustentável de mais 
negócio para as empresas portuguesas”, 
sublinha o líder da empresa. 
 
A Sika já tinha formado anualmente, antes 
da pandemia, mais de um milhar de profis-
sionais, em cerca de 120 ações de forma-
ção e pretende no futuro próximo melhorar 
esse registo, requalificando agora as suas 
instalações para esse propósito.  
 
“Desde 2015, globalmente, a Sika fez 25 
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da APCMC: Caixilharia de Alumínio,
Produtos Metálicos, Madeiras e Deri va -
dos, Materiais de Construção, Produtos
Sanitários e Climatização, Ferragens e
Ferramentas, Tintas e Vernizes, Isola -
men tos e Impermeabilização, outros
sec tores.

Cada um desses subsectores é analisa-
do de uma forma exaustiva em relação

relatório contém, assim, uma análise
detalhada e exaustiva, em termos eco-
nómicos e financeiros, das 500 maiores
empresas do sector de distribuição de
materiais de construção.

Tal como na análise de 2018 e 2019,
dividimos as 500 maiores empresas em
nove subsectores, sendo a classificação
respetiva atribuída por critério exclusivo

Na sequência do trabalho desenvolvido
para os anos de 2018 e 2019, a Asso -
ciação Portuguesa dos Comer cian tes de
Materiais de Construção (APC MC) em
par ceria com o Prof. Manuel Carlos
Nogueira, foi realizado um relatório, para
o exercício económico de 2020 que con-
sidera as 500 maiores empresas, em
volume de negócios, do sector de distri-
buição de materiais de construção. Este

PATROCINADORES



TRUST e tem origem nas declarações IES 
de 2018 a 2020, cuja responsabilidade de 
preenchimento cabe a cada empresa, pelo 
que nem a APCMC nem o autor podem 
assumir qualquer responsabilidade por 
eventuais erros ou inexatidões.  
 
Temos plena consciência que algumas 
empresas (felizmente poucas), que apre-
sentam dimensão para serem considera-
das neste relatório, por não terem em 
tempo útil entregue a sua declaração IES 
de 2020, ou por não nos terem facultado 
informações contabilísticas, apesar da 
nossa solicitação, não puderam ser inte-
gradas nas nossas análises.  
 
Esperamos que esta publicação inédita e 
pioneira sobre o nosso sector, profunda e 
rigorosa, permita às empresas do sector de 
distribuição de materiais de construção 
conhecerem-se melhor e obterem informa-
ções e referenciais que lhes permitam 
melhorar as suas performances, rumo a um 
desempenho superior. 

às suas vendas, capitais próprios, indica-
dores de estrutura e endividamento, indi-
cadores de funcionamento e de liquidez e 
indicadores de rendibilidade, entre ou -
tros. Cada empresa que integra a lista 
das 500 maiores faz parte de um subsec-
tor, sendo que a publicação analisa o 
subsector em termos gerais e as próprias 
empresas em termos individuais atenden-
do a diversos indicadores e rácios. Para 
cada um desses indicadores e rácios, em 
cada subsector são efetuados comentá-
rios considerados adequados, permitindo 
aos leitores conhecer a realidade de cada 
subsector e de cada empresa, no decur-
so de um espaço temporal de três anos 
(2020, 2019 e 2018). 
 
O relatório termina com um glossário con-
tabilístico e financeiro, para que os leito-
res menos familiarizados com os termos 
aplicados possam perceber o significado 
de cada indicador ou rácio. Queremos 
realçar que a base de dados que serviu 
para o estudo foi fornecida pela INFO-

Não queremos terminar sem deixar de 
referir a importância do sector de distri-
buição de materiais de construção. 
Com efeito, apenas estas 500 maiores 
empresas consideradas empregam no 
seu conjunto mais de 13.000 trabalha-
dores e os seus volumes de negócios 
representam cerca de 1,41% do PIB de 
Portugal no ano de 2020.  
 
O presente estudo vai permitir a cada 
uma das empresas consideradas nes -
te relatório compararem-se de uma 
forma direta com a maior parte das 
empresas do sector de distribuição de 
materiais de construção, bem como 
com as empresas do seu subsector. 
Permite ainda para as empresas que 
não puderam ser consideradas, ao cal-
cular os seus indicadores, efetuar 
comparações. 

Caso pretenda o Relatório Integral do Ranking das 500 Maiores Empresas de Distribuição de Materiais de Construção, faça o download no site www.apcmc.pt
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Ranking

NR NOME VOLUME DE
NEGÓCIOS 2020 (€)

VARIAÇÃO VOLUME
DE NEGÓCIOS

2020/2019 (%)

1 Florêncio Augusto Chagas, SA
2 J. Soares Correia - Armazéns de Ferro, SA
3 J.  Pinto Leitão, SA
4 Ramada Aços, SA
5 TS - Thomaz dos Santos, SA
6 Antero & Ca, SA
7 Abílio Rodrigues Peixoto & Filhos, SA
8 Sanitop - Material Sanitário, Lda
9 Balbino & Faustino, Lda
10 Pecol - Sistemas de Fixação, SA
11 Central Lobão - Ferramentas Eléctricas, SA
12 Global Dis - Distribuição Global de Materiais, SA
13 FAF - Produtos Siderúrgicos, SA
14 Palegessos, Indústria e Comércio de Paletes e Gessos, SA
15 Ferrus - Materiais Siderúrgicos e de Construção, SA
16 Reconco - Comércio de Mat. de Construção, Soc. Unip., Lda
17 Nicolau & Rosa, Lda
18 J. Justino das Neves, SA
19 Nordesfer - Armazéns de Ferro, SA
20 Banema, SA
21 Ferlito - Ferros do Litoral, SA
22 Metalofarense - Produtos Siderúrgicos, SA
23 Sanipower, SA
24 MCL - Móveis de Cozinha e Componentes Decorativos, SA
25 Francisco Contreiras, Lda
26 José Peixoto Rodrigues & Ca, Lda
27 Joaquim M.  Ribeiro & Filhos, Lda
28 Armazéns Reis - Materiais de Construção, SA
29 Inoxtubo, SA
30 Mebra - Com. por Grosso de Metais e Acessórios de Braga, SA
31 Hiperclima - Central de Distribuição Térmica de Portugal, SA
32 Álvaro Covelo & Pinto, Lda
33 Pinto & Cruz - Tubagens e Sistemas, SA
34 Macolis - Materiais de Construção e Climatização, SA
35 Azulaico - Comércio de Materiais de Construção, Lda
36 Disdis - Materiais de Construção, Lda
37 Multiplacas - Comércio de Madeiras e Derivados, Lda
38 Decor Pita - Materiais de Construção, SA
39 Ferreira Martins & Filhos - Madeiras e Derivados, SA
40 Cirelius, SA
41 Pedro & Mantovani, SA
42 Madeira & Madeira - Import. de Ferragens e Ferramentas, SA
43 António da Costa Carvalho & Ca, Lda
44 Silvafer - Comércio e Transformação de Ferro, SA
45 Araújo & Lino, Lda
46 Somapil - Sociedade de Madeiras de Pinho, Lda
47 J.  Pereira, Ribeiro & Filhos, Lda
48 Master Ferro, Lda
49 Deli Home Iberia Unipessoal, Lda
50 Mundimat, SA
51 Canalcentro - Materiais para Canalização e Climatização, SA
52 MRF - Manuel Rodrigues Ferreira, SA
53 Aires Fernandes de Almeida, Lda
54 Baptista & Irmão, SA
55 Jamarfel - Compra e Transformação de Ferro, SA
56 Mendes & Irmãos, SA
57 Anlorbel Comércio de Mat. de Construção e Decoração, SA

82 933 405
77 676 566
66 214 838
54 606 553
49 203 926
47 850 542
43 344 914
43 234 152
40 878 583
40 455 378
39 722 966
33 736 849
31 519 186
28 894 901
26 423 271
25 405 082
24 469 029
24 412 030
24 039 111
20 659 421
20 577 929
20 496 699
20 424 899
19 820 755
19 466 457
19 407 307
18 833 450
18 172 189
18 127 162
17 884 170
17 774 954
17 708 358
17 555 145
17 176 026
16 822 465
16 651 081
15 501 943
15 161 388
14 957 580
14 897 960
14 891 575
14 309 529
14 293 048
13 884 511
13 756 914
13 495 640
13 490 811
13 166 925
12 930 741
12 919 692
12 918 539
12 827 061
12 708 227
12 471 476
12 451 371
12 412 554
12 230 538

3,28    
-3,59    

-12,66    
-5,55    
7,77    

-0,97    
5,20    
5,78    

-10,53    
8,34    

16,35    
-0,67    

-11,41    
4,47    
7,92    

19,30    
7,36    

-6,21    
0,15    

-12,62    
-5,93    

-14,72    
11,59    
27,70    
4,00    

-1,88    
10,77    
24,00    
1,04    

10,33    
4,21    

-4,60    
-4,61    
16,70    
7,16    
6,10    

-0,28    
-11,61    
-5,83    
15,87    
-0,44    
16,96    
8,73    
-2,11    
-5,70    
-0,36    
24,58    
11,72    
-2,53    
-3,72    
3,62    
3,10    
8,83    

-19,36    
-6,25    
2,30    

-13,30    

RESULTADO LIQUIDO
PERIODO 2020 (€)

2 486 376,89 €
1 952 246,94 €
2 397 847,74 €
2 821 385,81 €
1 343 118,40 €

883 266,59 €
1 415 637,43 €
2 002 910,39 €

804 654,19 €
4 113 698,97 €
4 982 171,64 €

187 790,74 €
1 071 054,84 €
1 959 294,38 €
3 928 909,62 €

765 256,97 €
1 215 955,47 €

978 871,38 €
274 752,24 €
755 848,08 €

4 329 505,20 €
1 056 388,66 €
2 185 211,03 €

447 350,40 €
645 966,99 €
885 805,31 €
957 745,73 €

1 579 693,28 €
610 588,04 €

1 750 467,13 €
1 298 136,36 €
2 342 622,91 €

103 609,52 €
1 649 597,54 €
1 069 089,68 €
1 028 735,97 €

511 128,00 €
186 926,84 €
165 333,60 €

1 482 972,88 €
1 250 483,05 €
1 412 395,61 €
1 177 728,33 €
1 098 021,01 €

949 470,23 €
1 041 064,12 €

97 992,21 €
225 757,83 €

1 192 718,03 €
385 830,94 €
714 603,25 €
846 605,47 €

1 846 447,91 €
466 471,13 €
245 462,63 €
373 720,68 €
787 918,57 €

EMPREGADOS
2020

272
156
126
200
105
92

199
205
208
282
138
91
34

110
115
29

102
37
40
75
32
48
85
31
60
44
32

121
51
46
63
49
90
60
48
52
30
80
46
49
61
43
62
2

43
35
16
14
33

168
52
36
64
40
13
48
55
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NR NOME VOLUME DE
NEGÓCIOS 2020 (€)

VARIAÇÃO VOLUME
DE NEGÓCIOS

2020/2019 (%)

58 Fonseca & Alves, Lda
59 José Rodrigues de Caires & Ca, Lda
60 Sofermar - Sociedade Comercial de Mat. para Construção, Lda
61 Torneiras Ofa, SA
62 Portopal - Madeiras e Derivados, SA
63 Mário Gonçalves, Lda
64 IMS Portugal - Comércio de Aços, SA
65 Banhoazis - Comércio de Mobiliário de Banho, SA
66 Momel - Comércio de Artigos Sanitários e de Rega, SA
67 Barros & Moreira, SA
68 Major Santos & Filhos, Lda
69 Francisco Dias Lopes & Filhos, Lda
70 Cimaca - Materiais de Construção, SA
71 J.  R.  P.  - Produtos e Revestimentos para Construção Civil, SA
72 Móveis e Mat. para Decoração e Const. Civil - Quintao, Lda
73 Disterm - Distribuição de Equipamentos de Climatização, SA
74 Portugal Alves - Produtos Siderúrgicos, SA
75 A.  Martins & Carvalho, Lda
76 Macovex - Materiais de Construção, SA
77 Ferrolimiana - Comércio de Ferros do Lima, SA
78 Abel de Oliveira Carrasquinho, SA
79 Tavares & E.  Faria Tavares - Ferragens e Ferramentas, Lda
80 G. Leal & Ca, SA
81 Santos & Oliveira, Lda
82 Ferexcel - Import. e Export. de Mat. de Construção Civil, Lda
83 Tecofix - Técnica de Equipamento e Fixação, SA
84 Aços Duro da Costa, Lda
85 Madeivouga - Madeiras, SA
86 Nepeli - Materiais de Construção, Lda
87 Sobreira & Serras, SA
88 Bernardino - Materiais de Construção e Sanitários, Lda
89 Seguraja - Comércio de Equipamentos de Seguranca, Lda
90 Delarobia - Comércio de Tintas e Decoração, Lda
91 Interfer, SA
92 F. Lino Gomes, Lda
93 Rubicer, Lda
94 Albino Francisco de Sousa, Filhos, SA
95 Wepad - Materiais de Construção, Lda
96 JVC Alves - Produtos Siderúrgicos, SA
97 Leirinox - Comércio de Materiais e Acessórios Inox, Lda
98 Diogenes &, Santos, SA
99 Matobra - Materiais de Construção e Decoração, SA
100 J. A. F. Mont’Alto, Lda
101 Materbasto - Materiais de Construção, SA
102 Termipol - Isolamentos Térmicos e Acústicos, SA
103 Casa Alves - Materias de Construção, Lda
104 Fernando S.  M.  Costa Unipessoal, Lda
105 Oliveira Monteiro & Soares, SA
106 Ponto Placa, Lda
107 Batista Gomes, Lda
108 Alberto Santos - Comércio de Ferragens, Lda
109 Barão & Costa, Lda
110 Cipriano & Antunes, SA
111 Avelino da Silva Correia & Filhos, SA
112 Lumarca, SA
113 Cruzfer - Representações, Materiais e Ferragens, Lda
114 FBL - Acessórios para Móveis, Lda

12 056 019
11 988 798
11 567 721
11 403 288
11 119 853
11 028 244
10 960 429
10 872 061
10 836 516
10 821 244
10 806 105
10 738 861
10 477 110
10 422 327
10 258 905
10 258 901
10 224 777
10 150 382
10 123 289

9 724 118
9 654 230
9 650 893
9 583 527
9 493 133
9 485 646
9 220 504
9 128 197
8 898 936
8 816 204
8 683 823
8 563 835
8 389 374
8 379 420
8 354 376
8 199 442
8 182 118
8 095 341
8 086 039
8 040 338
8 011 817
7 821 049
7 759 860
7 701 588
7 696 086
7 590 493
7 343 315
7 315 206
7 237 069
7 188 346
7 115 609
7 110 751
7 090 777
7 051 180
7 045 913
7 037 847
6 854 509
6 822 662

6,24    
1,19    

-2,23    
5,56    
2,79    
0,79    

-22,33    
7,82    
8,35    

-9,26    
15,61    
15,20    
2,16    

-22,79    
-5,21    
3,66    

15,73    
-9,87    
11,38    
10,57    
0,88    

11,92    
-1,47    
2,83    

86,79    
0,61    

-2,43    
7,52    

-0,68    
-11,48    
25,89    
13,81    
18,20    
-0,92    
19,45    
19,70    
15,95    
-9,87    
-8,19    
5,29    
4,68    
1,08    

24,46    
22,46    
4,39    

19,43    
19,68    
14,13    
6,94    
0,92    

11,86    
12,23    
-3,12    
8,04    
8,32    

13,59    
7,26    

RESULTADO LIQUIDO
PERIODO 2020 (€)

773 343,69 €
395 075,30 €
183 414,64 €
513 919,93 €
402 756,10 €
332 765,50 €

-120 695,60 €
1 524 331,15 €

680 845,07 €
44 925,63 €

426 687,62 €
231 037,45 €
654 653,36 €

1 813 047,45 €
2 320 825,19 €

461 861,68 €
180 243,71 €

2 207 972,32 €
412 134,59 €
341 119,45 €
122 008,23 €
933 672,23 €
76 765,46 €

1 054 429,43 €
206 005,42 €
551 637,86 €
119 975,71 €
709 508,66 €
833 697,00 €
557 810,77 €
285 699,00 €
891 530,92 €

1 339 393,11 €
136 411,09 €

1 077 237,41 €
1 298 884,96 €

362 480,21 €
58 773,00 €

513 915,93 €
417 841,53 €
238 872,69 €
427 666,92 €
717 087,18 €
58 908,35 €

798 774,15 €
246 757,87 €
454 415,74 €
368 827,85 €
442 385,10 €
840 376,81 €
292 966,11 €

1 116 866,89 €
1 540 564,75 €

136 315,00 €
377 886,89 €
490 457,26 €
440 950,74 €

EMPREGADOS
2020

40
158
60
57
39
42
45

119
52

119
21
28
48
18
35
37
18
27
69
48
51
34
20
19
25
68
16
31
37
36
30
23
18
88
12
25
22
52
22
10
51
45
32
22
11
38
11
32
19
50
32
45
18
37
37
25
12
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Ranking

NR NOME

115 António Gomes Amorim, Lda
116 Soluções M - Materiais e Serviços para a Construção Civil, SA
117 Galhispo - Comércio Materiais Construção, Lda
118 José Peixoto, Materiais de Construção, Lda
119 Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior, SA
120 Teicocil - Teixeira Costa & Silva, Lda
121 Materfut, SA
122 A Bloqueira de Vermoim - Materiais de Construção Civil, Lda
123 M. N. Carvalho & Ca, Lda
124 Alberto Moreira Pereira & Filhos, Lda
125 Sitaco - Sociedade Indústrial de Tacos de Coruche, Lda
126 Placonascente, Lda
127 Loja de Tintas - Comércio de Tintas, Lda
128 Modelstone Unipessoal, Lda
129 José de Oliveira Nogueira & Filhos, SA
130 A. J. Navalho - Comércio de Mat.para Construção Civil, Lda
131 Lage & Sá, Lda
132 Coridal - Comércio de Tintas, Lda
133 Galécia - Produtos para a Indústria e Construção, SA
134 Fernando Ayres Gomes & Filhas, Lda
135 Nogueira & Ribeiro, Lda
136 M. Cardoso, SA
137 António Henriques das Neves, SA
138 Tiba - Comércio e Indústria de Materiais de Construção, SA
139 Montalgarve - Materiais e Equipamentos Indústriais, SA
140 Maxifer - Armazéns de Ferro, Lda
141 Volumeradical - Comércio de Materiais de Construção, Lda
142 AML - Complementos Sanitários, SA
143 Atusa Portugal Unipessoal, Lda
144 Armazéns de Ferro, Aço e Metais do Lima, Lda
145 Bombifeira - Materiais de Construção, Lda
146 Tecniwood - Distribuição, SA
147 Francisco Póvoa & Helena, Lda
148 ASC - Artigos Sanitários do Centro, Lda
149 Ribeiro Esteves - Materiais de Construção, Lda
150 Alumace - Aluminios e Acessórios, Lda
151 M.  F.  Martins, SA
152 Macolusa - Materiais de Construção, SA
153 Mestre da Cor - Comércio de Tintas, Lda
154 Materialia - Materiais de Construção, SA
155 Be - Air, Lda
156 Autoflex, Comércio de Tintas e Produtos Químicos, Lda
157 CMPortela - Materiais de Construção, Lda
158 Indimante II - Equipamentos e Sistemas para Fluídos, SA
159 Hilário & Alves, Lda
160 Macop - Materiais de Construção, SA
161 Cival - Comércio Internacional de Materiais de Construção, SA
162 F.  M.  I.  R.  - Fornecimento Materiais Isolamento, Lda
163 Alesil - Alumínios, Lda
164 Importinox - Importação e Exportação de Metais, Lda
165 Belmiro Ribeiro, Lda
166 Centrotorneiras, Lda
167 Mafrigessos - Materiais de Construção, Lda
168 Mania das Pinturas, Lda
169 Mariano Brum Gouveia & Filhos, Lda
170 Félix & Nogueira, Lda
171 Tecnilima - Equipamentos e Serviços, Lda

6 809 812
6 778 835
6 773 961
6 685 686
6 650 157
6 534 113
6 505 124
6 493 591
6 473 561
6 394 456
6 371 841
6 356 990
6 258 303
6 250 186
6 226 533
6 202 191
6 189 784
6 157 996
6 112 780
6 112 317
6 104 035
6 096 302
6 087 330
6 062 723
6 061 836
6 045 558
6 033 914
5 966 866
5 902 698
5 890 966
5 880 344
5 840 786
5 639 129
5 591 374
5 575 516
5 565 578
5 510 512
5 509 188
5 499 818
5 491 899
5 427 244
5 410 107
5 350 286
5 345 223
5 342 079
5 294 509
5 243 857
5 231 676
5 192 826
5 190 056
5 164 126
5 141 661
5 136 764
5 109 718
5 090 240
5 076 924
5 050 056

16,02    
15,41    
23,88    
-2,77    
5,51    
0,62    

-11,39    
5,45    

13,62    
4,28    
9,35    

-2,41    
37,69    
2,77    
7,50    

18,71    
6,55    

46,65    
-7,15    

-13,80    
-4,60    
-5,78    
19,60    
3,19    
0,88    

12,46    
8,35    

-2,24    
13,87    
19,47    
36,66    
1,83    

26,24    
3,66    
2,13    

-8,95    
-4,85    
-0,62    
32,05    
2,99    

24,52    
5,89    

61,42    
15,63    
22,15    
4,40    

-7,78    
12,28    
-4,30    

-10,43    
13,84    
2,91    

26,10    
13,30    
11,43    
11,31    
12,00    

175 404,86 €
-85 864,15 €
443 020,51 €

-424 466,28 €
221 252,19 €
441 119,93 €
251 128,09 €
146 029,97 €
461 320,31 €
289 521,32 €
547 738,77 €
362 336,62 €
735 174,75 €

1 250 073,81 €
351 111,64 €
41 315,01 €

284 989,29 €
692 052,93 €
106 047,18 €
-57 589,53 €
134 250,97 €
80 644,37 €

208 255,74 €
82 278,20 €

110 536,92 €
153 943,27 €
181 459,78 €
577 275,88 €
321 270,66 €
432 954,83 €
332 089,12 €
213 338,13 €
422 121,14 €
355 183,19 €
90 921,91 €

329 658,76 €
615 391,74 €
289 824,00 €
602 389,00 €
176 451,96 €
308 509,43 €
587 416,61 €
68 626,42 €

250 302,92 €
719 975,73 €
260 965,06 €
13 056,75 €

497 088,44 €
419 953,68 €
641 427,96 €
209 251,62 €
74 716,65 €

281 247,33 €
351 348,26 €
42 672,58 €

268 355,01 €
55 602,36 €

35
27
12
29
15
34
34
15
31
40
22
15
28
9

40
24
25
54
39
31
12
46
12
32
37
27
26
20
8

33
36
16
25
12
13
23
36
24
31
28
14
26
20
18
18
30
6

10
31
19
9

32
12
17
73
21
26
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172 Joaquim Soares & Paulo, Lda
173 Matercarvalho, Lda
174 Caldeira, Clemente & Ca, Lda
175 Inácio Bento, Lda
176 Sanigalos - Comércio Representações Sanitários, Lda
177 Correia & Cardoso, Lda
178 Paviléctrica, Lda
179 O Polícia - Materiais de Construção, Lda
180 Osório & Sónia, Lda
181 Comapla - Comércio de Madeiras e Seus Derivados, Lda
182 Pinto & Filhos, Lda
183 Sisal - Materiais de Construção, SA
184 Aledi, Comércio de Alumínios, Lda
185 Quitério - Materiais de Construção, Lda
186 Vepelibérica - Ind. e Comércio de Mat. de Construção Civil, Lda
187 S.  C.  A.  - Sociedade Comercial de Alumínios, Lda
188 Maria Clara, Marques & Filho, Lda
189 David & Nuno, SA
190 Moises & Jesus, SA
191 Maiaferros - Produtos Siderúrgicos, Lda
192 Dav - Acessórios para a Indústria de Torneiras, Lda
193 E+Perfil, Lda
194 Tubominho - Tubos do Minho, Lda
195 Lino Coelho - Comércio Materiais de Construção, SA
196 Fernando Leal Moreira, Lda
197 Almacla - Importação de Materiais de Construção, Lda
198 Sialnor - Sistemas de Aluminios do Nordeste, Lda
199 Sanimaia - Mat. de Construção e Decoração Unipessoal, Lda
200 Fixpaços, SA
201 Termipol II - Com.de P. de P. ao Fogo, Imp., Térm. e Acúst., Lda
202 Lealmat - Materiais de Construção, Decoração e Bricolage, SA
203 Aroundtoday, Lda
204 Carlos Alberto da Fonseca Neto, Lda
205 Joaquim dos Santos Tomas & Filhos, Lda
206 2RF, Lda
207 Frebrico - Comércio de Bricolage, Lda
208 Solimiana - Sociedade de Materiais de Construção, Lda
209 Costa Pereira & Filhos, Lda
210 Coelho da Silva & Castelo, Lda
211 Milei - Importação e Exportação de Mat. de Construção, Lda
212 Frias & Teles Gonçalves, Lda
213 Materiais de Construção Dias, SA
214 Edimel - Materiais para Edificação, Lda
215 Manuel da Silva Henriques - Representações, Lda
216 Expogrés - Materiais de Construção e Decoração, Lda
217 Sociedade de Ferragens Progresso Albicastrense, Lda
218 Radialcor - Tintas, Materiais de Construção e Decoração, Lda
219 Paulo Neto - Pavimentos e Revestimentos Unipessoal, Lda
220 Grecogeste - Trading de Produtos e Servicos, SA
221 Mario dos Santos & Filhos, Lda
222 Eurotubo - Sociedade de Materiais para Construco Civil, Lda
223 Franova - Materiais de Construção Francisco Novais & Ca, Lda
224 Ovarmat - Comércio de Materiais de Construção, SA
225 Urcamat - Materiais para Construção Civil, Lda
226 Construtora Ideal da Terceira II - Mat.de Const. e Serviços, Lda
227 Isaac Fernando Duarte Pedroso & Filho, Lda
228 Picoven, Lda

5 034 983
5 020 655
5 016 184
4 974 740
4 953 203
4 948 162
4 946 543
4 929 726
4 904 940
4 899 165
4 896 278
4 890 277
4 857 927
4 845 275
4 801 691
4 772 981
4 769 216
4 765 838
4 756 226
4 729 260
4 711 382
4 694 007
4 671 929
4 664 319
4 659 783
4 655 763
4 649 106
4 648 444
4 555 887
4 500 217
4 490 064
4 481 146
4 478 504
4 464 806
4 462 939
4 455 827
4 452 315
4 443 755
4 432 076
4 399 736
4 394 067
4 376 562
4 373 940
4 346 442
4 344 855
4 292 865
4 284 586
4 280 451
4 278 858
4 235 150
4 220 485
4 216 792
4 211 129
4 196 248
4 184 187
4 177 206
4 137 511

9,79    
24,28    
-9,70    
9,75    

16,63    
1,05    

-0,10    
6,01    

11,44    
-5,38    
10,81    
-7,98    
-5,85    
6,16    

19,95    
6,38    

22,11    
15,43    

-25,86    
-13,72    

8,82    
12,40    
8,38    

-0,43    
-6,99    
19,42    
12,15    
-3,71    
-4,49    
0,88    

-5,76    
-5,99    
6,65    

-9,62    
25,52    
11,20    
11,58    
17,32    
-1,00    
4,51    

10,78    
-22,59    

3,98    
13,48    
6,87    

34,08    
18,39    
-2,86    
0,39    
0,54    

-0,47    
-2,17    
3,13    

-16,08    
19,40    
13,98    
2,93    

159 739,01 €
79 421,21 €

194 931,51 €
457 060,62 €
118 590,48 €
138 055,62 €
471 465,21 €
413 663,19 €
136 678,25 €
244 364,55 €
350 571,14 €

394,35 €
775 822,94 €
241 697,74 €
429 734,44 €
233 436,41 €
370 797,60 €
267 099,76 €
270 589,22 €
118 930,03 €
612 296,60 €
208 013,65 €
100 449,75 €
58 548,88 €

134 881,02 €
473 439,00 €
550 079,75 €
139 249,29 €
400 565,18 €
500 526,95 €
655 717,34 €
79 586,51 €

119 300,16 €
142 040,60 €
884 259,18 €

6 093,58 €
195 049,00 €
188 990,30 €
28 159,54 €

138 527,00 €
268 369,38 €
-79 233,00 €
195 468,20 €
258 546,89 €
169 205,49 €
343 275,00 €
422 571,98 €
191 503,80 €
72 734,29 €

350 469,40 €
30 883,48 €

234 186,36 €
22 698,30 €
32 537,59 €

124 462,05 €
107 931,91 €
31 788,40 €

13
5

11
33
16
42
22
21
11
16
30
22
22
19
46
22
23
31
15
9

11
35
21
26
13
11
19
26
35
6

23
17
22
16
12
20
22
18
29
17
14
29
27
12
30
22
15
20
23
25
25
20
48
18
29
6

46
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Ranking

NR NOME

229 Acail Açores - Comércio de Ferro e Aços, Lda
230 Agomaco Comercial, SA
231 Rotofer - Importação e Comercialização de Ferragens, Lda
232 Classitrade - Comércio e Serviços, Lda
233 Mateus & Rosa - Materiais de Construção, Lda
234 Tuboambiente, Lda
235 Linos & Faria, Lda
236 Ilídio Gomes & Companhia, Lda
237 Raffaele Sidoni & Sidoni, Lda
238 António Maria Veloso & Companhia, SA
239 Exemplo Concreto -, Lda
240 Ciprosil - Comércio de Produtos Siderúrgicos, Lda
241 Macoteivas - Materiais de Construção, Lda
242 José da Silveira Ribeiro & Filhos, Lda
243 J H - Materiais Construção e Decoração, Lda
244 Beiraportal - Produtos de Madeira, Lda
245 Materiais de Construção - Rufino Alves de Pinho, Lda
246 Macominho - Materiais Construção do Minho, Lda
247 Estores Bandarra, Lda
248 Vitor Manuel Fachada Papizes, Lda
249 Equitubos - Tubos e Equipamentos, SA
250 Mário Ribeiro & Filhos, Lda
251 Vercar - Sociedade Comercial de Alumínios, Lda
252 C. I. A.  - Comércio de Inóx e Acessórios, Lda
253 Mata & Vasconcelos, Lda
254 Gerardo Martins de Meneses - Com. de Mat.de Const., Lda
255 Point Plac - Materiais de Construção, Lda
256 Francisco Lourenco - Mat. de Construção e Decoração, Lda
257 Madeibranca - Comércio de Derivados de Madeira, Lda
258 Servareias - Areias e Serviços, Lda
259 Plakamat - Importação e Exportação de Mat. de Const., SA
260 Ribeiro & Marques, Lda
261 Casa Rios - Materiais de Construção, SA
262 J.  Pereira Ribeiro & Filhos II, Lda
263 Canha & Filhos, Materiais de Construção Civil, Lda
264 X Mat - Materiais de Construção, Lda
265 Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda
266 Ferreira, Lda
267 Ferbroca - Armazenista de Ferragens, Lda
268 Artur Agostinho, Lda
269 Macomprogresso - Materiais de Construção, SA
270 Grudafil - Comércio de Materiais de Construção, Lda
271 Jocararmanda - Materiais de Construção Civil, Lda
272 Macoimbra - Materiais de Construção, SA
273 Ramiro Pimenta da Silva, Lda
274 Jamarfel 2 - Armazéns de Ferro, Lda
275 A Exportadora de Chaves de Material de Construção, Lda
276 Manuel dos Santos & Filhos, Lda
277 J.  Vilanova & Ca, SA
278 Internacional, Dist.  e Transf. de Vidro Rusivam  - Idtvr, SA
279 David Fernandes Unipessoal, Lda
280 MC -  Manuel Carvalho - Madeiras Unipessoal, Lda
281 Brocer - Representações, Lda
282 Júlio Simões, Lda
283 NOXFAP - Importação e Exportação de Metais Finos, Lda
284 STB Global Trading, Lda
285 Abricantes - Comércio de Bricolage, Lda

4 112 447
4 108 652
4 089 465
4 073 500
4 064 472
4 061 854
4 035 946
4 025 284
4 019 640
4 006 596
3 990 347
3 982 367
3 982 323
3 975 830
3 940 719
3 939 906
3 938 141
3 924 842
3 901 382
3 887 286
3 879 592
3 865 128
3 857 818
3 857 047
3 850 784
3 831 452
3 823 477
3 817 807
3 807 065
3 806 272
3 798 722
3 792 186
3 777 685
3 770 895
3 768 529
3 767 311
3 747 662
3 732 947
3 728 125
3 721 703
3 705 850
3 701 871
3 688 285
3 681 755
3 672 955
3 668 957
3 638 344
3 608 219
3 571 542
3 560 603
3 553 568
3 544 100
3 519 774
3 508 068
3 500 594
3 471 484
3 464 158

20,37    
26,18    
22,80    
21,74    
10,70    

-26,35    
22,61    
5,63    

27,39    
3,04    

22,54    
-15,00    
18,44    
16,45    

-10,62    
9,12    

19,32    
11,39    
0,69    
7,74    

-20,85    
1,41    
1,16    

12,84    
11,56    
0,89    
3,72    

23,52    
4,58    

29,42    
16,70    
18,48    
-11,65    
19,32    
-0,33    
8,93    
7,20    

-2,69    
5,77    

26,26    
11,54    

-10,49    
23,83    

-17,36    
-3,84    
3,45    

15,62    
11,30    
-3,90    

-28,78    
-0,12    

-21,78    
31,37    
-2,92    

-11,87    
2,79    

25,85    

461 418,52 €
322 038,82 €
435 267,79 €
475 529,74 €
275 449,21 €

9 720,47 €
160 561,98 €
118 430,13 €
377 474,10 €
212 045,20 €
88 690,65 €

143 483,19 €
478 326,81 €
502 559,03 €
387 515,93 €
583 903,16 €
267 043,29 €
231 379,05 €
383 564,69 €
246 322,11 €
318 810,98 €
202 698,59 €
549 948,82 €
91 160,73 €

226 606,19 €
227 655,50 €
269 643,19 €
428 252,13 €

99 338,11 €
108 352,57 €
152 374,71 €
152 861,61 €
48 964,77 €
66 359,75 €

306 648,53 €
54 172,06 €

276 451,96 €
-108 078,42 €
305 241,10 €
134 364,35 €
147 869,95 €
129 728,79 €
163 636,89 €
108 828,40 €
274 323,21 €

9 125,29 €
271 395,62 €
296 451,98 €

11 468,42 €
16 829,97 €

230 102,19 €
-226 513,03 €
512 813,66 €
74 974,48 €
2 460,97 €

87 144,21 €
184 940,38 €

12
19
14
4

19
12
16
16
13
21
16
8

11
17
16
15
11
23
25
22
15
17
13
12
22
34
11
19
25
6

13
20
22
18
27
13
34
31
16
24
28
11
14
17
8
3

14
11
19
11
20
10
5

33
14
17
27
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286 Pineforest, Lda
287 Moreira & Rodrigues, SA
288 Finifolhas - Comércio de Folhas de Madeira Unipessoal, Lda
289 Somefe - Sociedade de Metais e Fundição, Lda
290 Fibrosom - Ind. Transf. de Materiais para a Const. Civil, Lda
291 Const. Civil e M. de C. de António Fernandes & Fernandes, SA
292 Casferim - Importação e Comércio de Ferragens, Lda
293 Albano João & Filhos, Lda
294 Irmãos Faria, Lda
295 Gastrade - Sociedade de Representações, Lda
296 Jomarpor - Ferragens, SA
297 Passarinho - Materiais de Construção, Lda
298 AISI - Aços Inoxidaveis do Centro, Lda
299 Flavigres, SA
300 Zantia - Climatização, SA
301 Montael - Materiais de Construção e Representações, SA
302 Evag -  Materiais de Construção, Lda
303 Evoracor - Sociedade Distribuidora, Lda
304 Imacol Indústria de Materiais de Construção, Lda
305 Listor, SA
306 Jonobras - Materiais de Construção, Lda
307 Chaves do Areeiro - Soluções e Sistemas de Segurança, SA
308 Elísio Teixeira, Lda
309 Amorim & Filhos, Lda
310 Alugarbe Comércio de Aluminio, Lda
311 Vieira & Soares, Lda
312 J. J. A.  - Materiais de Construção, Lda
313 Amadeu de Jesus Duarte, SA
314 Caius, Dias & Irmão, Lda
315 Manuel Barreto Madeiras, SA
316 Silva, Amado & Braga, SA
317 Fernando Magalhães da Silva, Lda
318 António A. P.  Oliveira, Lda
319 Covema - Madeiras, Lda
320 Bracarapipe, Lda
321 Ferroviseu - Armazéns de Ferro de Viseu, Lda
322 Sá Castro - Comércio de Ferragens, Lda
323 Techsysflui, Lda
324 Atila - A. Trigueira & Irmão, Lda
325 Sanipires - Sanitários, Lda
326 Ribeiro dos Santos, Produtos Siderúrgicos, Lda
327 José Paulo, Lda
328 T. E. B.  - Materiais de Construção, Lda
329 Rolmetais - Aços Finos e Metais, SA
330 Joaquim Ferreira Barbosa & Filhos, Lda
331 Macoatlantico, Lda
332 Gonçalves & Moreira, Lda
333 Odifercol - Materiais de Construção, Lda
334 Beatriz Salero, Construções, Lda
335 Materiais de Construção Júlio Santos, Lda
336 Profiwood - Ferragens Técnicas, Lda
337 Alfervis - Máquinas, Alumínios e Acessórios de Viseu, Lda
338 Marcos - Materiais de Construção, Lda
339 Quitério e Quitério, Lda
340 MSRebelo Unipessoal, Lda
341 João Martins Ferreira, Lda
342 Redecor - Revestimentos de Protecção e Decoração, SA

3 452 470
3 443 069
3 429 865
3 399 588
3 398 704
3 369 203
3 352 680
3 337 537
3 332 685
3 308 038
3 304 097
3 287 194
3 283 239
3 280 654
3 269 453
3 262 707
3 221 769
3 199 603
3 157 425
3 140 496
3 135 457
3 123 573
3 111 109
3 105 133
3 095 969
3 095 044
3 083 122
3 073 295
3 058 933
3 055 740
3 042 409
3 037 672
3 032 549
3 011 996
3 006 102
2 995 352
2 984 269
2 978 714
2 964 328
2 941 008
2 940 714
2 934 025
2 929 468
2 921 508
2 917 445
2 889 418
2 886 893
2 884 611
2 860 489
2 855 256
2 848 591
2 843 067
2 839 489
2 838 866
2 837 416
2 834 662
2 815 240

15,71    
12,53    
18,97    
3,56    

-13,69    
4,18    
2,22    

11,02    
29,54    

-21,43    
0,22    

-9,10    
-8,40    
6,83    

14,65    
7,77    

-2,80    
18,63    
30,62    

-12,61    
31,67    

-18,96    
5,62    
3,40    
5,98    

31,07    
7,88    
7,72    

-13,37    
16,97    
-3,47    
15,14    
20,92    
15,46    
23,53    
16,19    
10,63    
17,75    
15,84    
12,62    
10,51    
8,66    

41,71    
-5,10    
32,00    
-2,09    
6,94    

-7,04    
5,25    

10,30    
-4,30    
-8,09    
-1,92    
20,48    
21,55    
12,87    
1,42    

150 256,47 €
115 728,08 €
320 966,39 €
227 057,32 €
31 063,74 €

291 910,16 €
172 002,84 €
124 539,63 €
263 301,74 €
356 969,48 €
338 228,08 €
70 943,94 €

257 095,69 €
217 989,72 €
38 649,56 €

251 550,25 €
132 922,23 €
272 514,61 €
34 028,75 €

240 465,00 €
108 874,07 €
639 201,41 €
90 172,04 €
63 212,40 €

285 977,53 €
25 879,04 €

273 872,81 €
70 072,45 €
53 000,15 €

364 704,85 €
21 916,82 €

308 404,64 €
214 105,06 €
32 729,63 €

140 733,17 €
59 895,00 €

451 564,91 €
230 370,92 €
213 666,75 €
212 430,65 €
23 482,55 €
43 963,01 €

123 284,47 €
98 837,70 €

116 792,43 €
17 752,94 €

462 713,73 €
169 906,33 €
131 512,24 €
355 191,84 €
325 386,00 €
243 282,84 €
176 897,71 €
183 013,06 €
240 033,92 €
162 604,77 €
21 841,73 €
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Ranking

NR NOME

343 Fundaço - Comércio e Indústrias de Ferro e Aço, Lda
344 Thatti - Artigos de Construção Unipessoal, Lda
345 Majoflaja - Materiais de Construção, Lda
346 Represtor - Representacoes de Estores, SA
347 Sanitrofa - Comércio de Artigos Sanitários, Lda
348 Domingos de Freitas, Lda
349 Valsteel - Inox e Componentes Indústriais, Lda
350 Fontainhas Revest, Lda
351 Fapimepe - Comércio de Ferragens para Móveis, Lda
352 Costa Lopes &, Santos Carneiro, Lda
353 Interarrod - Produtos Florestais, SA
354 Manuel Espirito Santo Grilo, Lda
355 AGC Pedragosa, Lda
356 Alutaipas - Comércio por Grosso de Mat.de Construção, Lda
357 Manuel da Silva, SA
358 Gondotec - Sistemas de Segurança e Domótica, Lda
359 Novelbasto - Com. e Indústria de Comp. de Madeira, Lda
360 Açometais - Central do Norte, SA
361 Gaspar Eusébio Rodrigues, Lda
362 Ferrão & Ferrão, Lda
363 Rodrigues & Nunes, Lda
364 Alcides Castro e Gomes, Lda
365 Kilomat - Materiais de Construção, Lda
366 CMER - Material Electrico, Lda
367 Davide & Parreira, Lda
368 Rui Abrantes & Ca, Lda
369 Vilabonense - Materiais de Construção Unipessoal, Lda
370 Joaquim Ribeiro de Sousa, SA
371 Masotav, Lda
372 AFJ - Artigos Sanitários, Lda
373 Mkttrade, Lda
374 António Vitorino Pereira de Campos & Irmão, Lda
375 Showerbox Materiais de Construção, Lda
376 Manuel da Costa e Silva Unipessoal, Lda
377 Grestaipas, Venda e Representação de Material Cerâmico, Lda
378 Melo - Materiais de Construção, Lda
379 António Peres, Lda
380 Chamilar - Import. e Distribuição de Energias Renováveis, Lda
381 Lusil - Alumínios e Ferragens, Lda
382 Costa & Durães, Lda
383 Globallock - Ferragens, Lda
384 Topbanho - Materiais de Construção, Lda
385 Nós - Norte - Materiais de Construção, Lda
386 Fonseca Matos & Ferreira - Ferram. e Produtos de Manut., Lda
387 Jobraga - Comércio de Ferragens, Lda
388 Souto & Osório, SA
389 Bernardo Peixoto da Mota & Filhos, Lda
390 António da Silva Domingues & Filhos, Lda
391 Flavimadeiras, Lda
392 ESBAM - Mosaicos e Azulejos da Beira Unipessoal, Lda
393 Luiheld - Intermediação e Comércio de Mat. de Const., Lda
394 Be Unique - Kitchens & Bathrooms, Lda
395 Ribrasal - Soc. Com. de Rep. e Imp. de Mat. de Construção, Lda
396 Alberto Silva Oliveira, Lda
397 Matinfra - Materiais de Construção, Lda
398 Armando, Salgado Oliveira & Companhia, Lda
399 Almeida & Xavier, Lda

2 811 967
2 760 664
2 753 508
2 751 378
2 742 484
2 739 968
2 736 348
2 734 295
2 731 428
2 721 571
2 716 696
2 699 482
2 696 799
2 684 721
2 679 149
2 670 439
2 665 632
2 661 678
2 658 859
2 649 349
2 645 005
2 637 964
2 637 377
2 634 560
2 621 037
2 619 036
2 610 056
2 605 025
2 598 802
2 598 356
2 593 154
2 577 566
2 566 944
2 564 069
2 561 606
2 553 356
2 552 579
2 547 203
2 547 181
2 537 242
2 522 537
2 518 541
2 516 702
2 505 305
2 503 622
2 487 534
2 483 265
2 477 230
2 467 193
2 465 525
2 463 689
2 457 351
2 454 305
2 445 995
2 442 054
2 441 046
2 440 443

-20,62    
8,62    

23,26    
-7,74    
5,06    

-11,56    
3,90    

19,34    
6,14    

60,16    
-4,20    
0,00    

-9,27    
-8,10    

-14,00    
21,38    
4,25    

-15,64    
5,64    

15,88    
2,00    

13,67    
7,40    

51,20    
0,49    
3,35    
3,71    
5,26    

27,21    
-3,07    
21,77    
5,18    

18,56    
-4,16    
-3,78    
9,41    
0,68    

-9,87    
-2,83    
14,93    
-2,09    
15,69    
-5,35    

-25,80    
2,55    

-12,98    
15,13    
27,54    
0,01    

-0,37    
9,58    

-20,70    
1,89    

21,57    
0,40    

14,98    
-6,68    

136 032,77 €
23 497,11 €

120 018,13 €
179 759,55 €
97 774,61 €

601,57 €
62 101,56 €
72 773,42 €
62 873,93 €
43 996,95 €

-137 767,31 €
191 264,00 €
150 581,90 €
31 932,73 €
64 477,00 €
90 792,37 €

214 212,99 €
20 017,48 €
16 543,59 €

129 960,09 €
187 849,08 €
399 579,64 €
85 903,82 €

247 025,87 €
287 068,89 €
108 020,66 €
216 618,97 €
16 853,82 €
49 878,69 €

197 153,17 €
94 213,99 €
20 938,50 €

272 420,18 €
104 891,74 €
177 309,27 €
215 099,08 €
70 172,00 €
22 790,51 €

360 890,44 €
254 388,66 €

4 459,69 €
261 910,89 €
74 445,92 €

-121 791,13 €
143 594,29 €
10 683,44 €
38 988,62 €

133 586,91 €
145 061,94 €
101 739,27 €
358 935,28 €
97 493,73 €
87 494,06 €

158 554,43 €
30 369,63 €
73 499,66 €
15 062,28 €
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400 Pimenta & Filho, Lda
401 Sisarq - Comércio de Sistemas para Aluminio, Lda
402 Francisco Coelho & Companhia, Lda
403 Em Living - Comércio e Distribuição de Painéis, Lda
404 Tamegainox, Lda
405 Placogesso - Materiais de Construção, Lda
406 U - Deck, Lda
407 Paneira & Companhia, Lda
408 Macorafael - Comércio de Materiais de Construção, Lda
409 Superterm - Comércio de Produtos de Pichelaria, Lda
410 Manuel Almeida Costa & Filhos, Lda
411 Madeiaze, Comércio de Madeiras e Seus Derivados, Lda
412 Inovabanho, Lda
413 Álvaro Figueiredo & Filhos, Lda
414 J.  Dias Ferreira, Lda
415 Tecnovivo - Com. de Equipamentos Térmicos e de Gás, Lda
416 Barros & Alexandre, SA
417 Dias & Companhia, Lda
418 Renovacapital - Energias Renováveis Unipessoal, Lda
419 Solfil - Materiais de Construção, SA
420 Ampliscala, SA
421 Luminoproject, Lda
422 Alcatifex - Centro Técnico de Revestimentos, Lda
423 A Carvalho & Simões, Lda
424 Vicente & Campos - Com. Simp. de Ferragens e Ferram., Lda
425 Fumegas - Comércio de Acessórios para a Const. Civil, Lda
426 Josina - Comércio de Materiais de Construção, Lda
427 Hélio Martins & Santos, Lda
428 C. C. V.  - Comércio Central do Valado, Lda
429 Rodilux - Tintas, Ferragens e Ferramentas, Lda
430 Peixoto & Cunha, Lda
431 Perfiviana - Comércio de Aluminios, Lda
432 Neves & Rato, Lda
433 Drogaria Nogueirense, Lda
434 Graciano dos Santos Loureiro, Lda
435 Placonorte - Planeamento e Construções Norte, Lda
436 Sopotin - Sociedade Portuguesa de Comércio de Tintas, Lda
437 Isauro Neves Ferreira, Lda
438 Sousa & Rego Unipessoal, Lda
439 Maiaplas - Plásticos Tecnicos, Lda
440 Rodrigues & Ribeiro, Lda
441 Fernando M. A. Barbosa Unipessoal, Lda
442 António Matos, Lda
443 António Gregório Mira & José Gregório Mira, Lda
444 A. Costa & Mota, Lda
445 Araújo & Carminda, Lda
446 Grazimadeiras - Comércio de Madeiras, Lda
447 Globalbrico, Lda
448 Gabriel Costa & Filhos, Lda
449 Sazuli - Importação e Exp.de Cerâmicas e Sanitários, Lda
450 Azulpastel, Lda
451 Florêncio, Raminhos & Filhos, Lda
452 Graça & Guerreiro Unipessoal, Lda
453 Leonardo de Morais Lopes, Lda
454 Maria & Marina - Alumínio e Componentes, Lda
455 Fafbanho - Comércio de Materiais de Construção, Lda
456 Cabugueira & Costa - Comércio de Ferro, Lda

2 432 929
2 426 091
2 405 085
2 391 860
2 371 093
2 365 405
2 360 927
2 357 402
2 345 415
2 340 822
2 333 444
2 329 756
2 321 536
2 301 311
2 299 797
2 298 762
2 289 854
2 277 788
2 255 327
2 250 658
2 241 870
2 236 463
2 226 714
2 219 256
2 217 162
2 212 824
2 207 266
2 206 442
2 200 704
2 195 560
2 193 103
2 187 507
2 181 636
2 167 419
2 161 301
2 156 703
2 156 548
2 150 543
2 146 575
2 138 240
2 133 900
2 132 339
2 129 701
2 123 603
2 122 451
2 113 933
2 081 331
2 075 899
2 072 231
2 069 882
2 067 886
2 064 948
2 058 247
2 056 615
2 040 916
2 040 735
2 039 731

10,26    
6,51    
8,55    

12,31    
2,25    
4,44    

18,12    
-32,69    
11,64    
-6,30    
6,33    

-6,97    
45,01    
8,39    
6,81    
7,43    

21,78    
-3,79    
31,19    

-20,18    
19,07    
-0,60    
11,64    
19,43    
11,59    
14,43    
13,30    

-19,48    
3,77    
8,93    
4,01    

-1,20    
-15,47    
16,82    
-0,42    
-6,66    

-11,89    
-7,84    
37,74    
7,24    

29,34    
-0,37    
4,94    

12,24    
2,85    

-13,96    
-21,80    
14,29    
-7,24    

-10,25    
-2,36    
8,91    

-0,51    
23,08    
-9,73    
13,77    
28,34    

-30 582,88 €
187 272,61 €
32 782,67 €
-2 887,73 €

151 734,40 €
44 482,76 €

136 101,11 €
437 734,35 €
40 901,91 €
44 670,79 €
79 973,71 €

468 823,20 €
47 876,79 €

258 060,00 €
161 552,61 €
141 713,40 €
64 371,67 €
92 611,65 €
28 671,74 €

148 845,52 €
45 215,72 €

203 040,80 €
93 877,28 €

114 482,58 €
113 323,64 €
135 326,49 €
66 176,96 €

387 521,29 €
364 731,02 €
182 525,46 €
69 892,08 €

234 912,85 €
51 514,84 €
66 159,15 €

127 932,00 €
31 107,58 €
67 964,08 €

111 844,71 €
220 180,95 €
165 224,38 €
51 449,48 €

340 766,25 €
129 052,03 €
171 920,01 €
26 630,06 €
14 820,09 €

-16 084,37 €
164 636,75 €
34 222,37 €

142 026,46 €
67 344,42 €

308 988,29 €
143 860,44 €
166 197,93 €
24 863,87 €

309 078,19 €
49 873,25 €
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Ranking

NR NOME

457 Fontes, Ribeiro & Fontes, Lda
458 Armando Gomes Lindo & Filhos, Lda
459 Mabalgarve - Máquinas e Ferragens, Lda
460 J. Cardoso & Filhos, Lda
461 Norberto Gaspar - Comércio Materiais de Construção, Lda
462 Madeiro Placa - Soc. Comercial de Aglom. de Madeira, Lda
463 Somassul - Sociedade de Madeiras do Sul, Lda
464 Acail Norte, Lda
465 Uniséculo - Importação e Exportação, Lda
466 Refral, Comércio e Indústria de Portas Automáticas, Lda
467 Somaterial, Lda
468 Comadexo - Comércio de Madeiras Exóticas Unipessoal, Lda
469 Heitor de Campos Amoedo, Lda
470 Sulcave - Comércio e Materiais de Construção, Lda
471 Jofeper II  -  Comércio e Materiais para Construção, Lda
472 Anrita - Comércio e Rep. de Materiais de Construção, Lda
473 Jorge Alves - Com. de Madeiras e Derivados Unipessoal, Lda
474 Eduardo Barbosa, Lda
475 Placemad - Madeiras e Derivados Unipessoal, Lda
476 Revestimentos Figueiredo - Pavimentos e Revestimentos, Lda
477 Idealhouse - Materiais de Construção, Lda
478 Stoneset - Granitos, Lda
479 Silmadeiras - Comércio de Madeiras, Lda
480 Forest Stone Unipessoal, Lda
481 Edmarmat - Materiais de Construção, Lda
482 Curião - Materiais de Construção, Lda
483 Artur Soares Gonçalves Unipessoal, Lda
484 Steelrevest - Unipessoal, Lda
485 Waterworks By Sanibanho, Lda
486 Herculano Santos, Lda
487 Zefil - Materiais de Construção, Lda
488 António Teixeira - Materiais de Construção, Lda
489 Pereira & Filhos, Lda
490 Sousa & Sousa, Lda
491 Recom - Rep.e Com. de Mat. e Equip. Const. Unipessoal, Lda
492 Madiera - Comércio Madeiras e Derivados, Lda
493 Aplicomate, Comércio de Materiais de Construção, Lda
494 Esteves, Esteves & Esteves - Materiais de Construção, Lda
495 Fernandes & Calados - Materiais de Construção, Lda
496 Lizgracios - Com.e Ind. de Electrobombas, Motores e Ac., Lda
497 Distintaplataforma - Materiais de Construção Unipessoal, Lda
498 Macodal, Lda
499 Lança & Filho, Lda
500 Jianping Xu - Ferragens Unipessoal, Lda

2 025 984
2 023 522
2 019 579
2 013 641
1 996 371
1 995 046
1 993 497
1 991 314
1 990 359
1 988 998
1 988 251
1 976 327
1 956 602
1 953 389
1 945 167
1 932 168
1 930 626
1 919 328
1 911 827
1 904 720
1 902 672
1 901 452
1 898 934
1 894 110
1 880 749
1 878 677
1 877 553
1 876 759
1 870 672
1 870 166
1 859 631
1 855 728
1 848 422
1 845 819
1 845 245
1 836 136
1 832 940
1 831 658
1 820 887
1 815 411
1 800 681
1 798 337
1 791 474
1 790 172

0,05    
13,24    

-10,94    
-1,88    
5,74    
6,81    

-17,26    
37,67    

-16,31    
-3,80    

-10,50    
38,89    
30,57    
-3,27    
33,03    
12,60    
9,87    

17,72    
3,02    

-10,67    
18,86    
21,97    
-2,07    
-5,60    
0,04    

10,82    
10,38    
-1,25    

-20,91    
14,56    
-1,97    
22,92    
-7,23    
23,12    
9,95    
6,60    
4,42    
4,77    
2,07    

11,42    
-18,31    

2,02    
20,23    

-10,94    

40 578,36 €
68 577,98 €
30 773,54 €
59 218,57 €

132 661,69 €
84 021,25 €
64 408,58 €
66 387,13 €
9 734,95 €

32 679,34 €
7 482,32 €

86 724,61 €
70 470,64 €
89 732,96 €
20 269,05 €

201 303,88 €
467 211,07 €
81 213,60 €
75 932,31 €

156 330,94 €
122 018,47 €
53 858,13 €

111 288,83 €
45 969,63 €

119 084,09 €
154 159,42 €
22 838,70 €
30 878,44 €
33 810,24 €
38 251,39 €
33 809,60 €

154 174,66 €
1 013,20 €

41 192,81 €
8 928,78 €

201 310,20 €
-4 976,92 €
75 890,92 €

118 322,48 €
226 290,69 €
12 074,68 €
99 814,34 €
54 075,08 €

174 750,40 €
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Entrevista
Mário Couto l General Manager da Kerakoll Portugal
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QUAL O IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NA EMPRESA? 
 
Felizmente não registamos qualquer caso grave de 
Covid-19 entre os funcionários e colaboradores da 
empresa. 
 
Lamento profundamente o impacto mundial desta 
pandemia em termos de saúde e vítimas mortais 
que infelizmente continua a causar. Desejo e acre-
dito que com a atitude responsável de todos e com 
a competência científica esta pandemia será ultra-
passada. 
 
Evidentemente que a Kerakoll está atenta a toda e 
qualquer alteração nos mercados, e obviamente 
que estamos perante um evento que está a mudar 
o estilo de vida, quer no trabalho, quer nas exigên-
cias em termos habitacionais, etc. 
 
Graças a grande resiliência e rapidez de resposta, 
a Kerakoll registou em 2020 um crescimento acima 
da média do mercado e neste ano de 2021 o cres-
cimento será superior a 15%. 
 
CONSIDERA QUE A CRESCENTE PREOCUPAÇÃO COM A 
SUSTENTABILIDADE E A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TEM UM 
PESO IMPORTANTE NO APARECIMENTO DE NOVOS MATE-
RIAIS? DE QUE FORMA? 
 

COMO DESCREVERIA A EMPRESA? 
 
O Grupo Kerakoll está presente em 
Portugal desde 2006 através da filial 
Kerakoll Portugal, SA. 
 
Nestes 15 anos de existência, a Kerakoll 
Portugal tornou-se uma empresa de 
referência no altamente competitivo sec-
tor da construção. 
 
O forte crescimento e sucesso da 
empresa em Portugal deve-se a vários 
fatores, dos quais destaco a qualidade 
dos seus recursos humanos; o seu 
carácter inovador, todos os anos a 
empresa disponibiliza novos produtos ao 
mercado; a forte parceria com inúmeras 
empresas de distribuição, com as quais 
criamos uma rede capilar que cobre a 
totalidade do continente e ilhas. 
 
A Kerakoll é um centro agregador de 
todos os intervenientes no sector da 
construção, colocando ao seu dispor 
toda a sua competência em inovação, 
fornecendo ao mercado soluções para 
uma construção mais ecossustentável. 
 

Para a Kerakoll a preocupação com a 
sustentabilidade não é uma questão de 
agora, em 2011 quando poucos aborda-
vam este assunto, a Kerakoll apresen-
tou-se ao mundo como a primeira 
empresa GreenBuilding. Os produtos 
para o GreenBuilding Kerakoll nascem 
de investigações científicas profundas 
no campo da saúde e do bem-estar, e 
são realizados conjugando tecnologia e 
eco-compatibilidade. Uma equipa de 
especialistas, em colaboração com enti-
dades académicas e institutos científi-
cos, estudam e aprofundam constante-
mente as conexões entre saúde e mate-
riais eco-compatíveis, criando o patrimó-
nio de conhecimento em que se baseia a 
conceção de todos os produtos Kerakoll. 
 
Hoje os investimentos do Grupo em 
“green research” representam 100% dos 
investimentos totais em I&D, cerca de 
5,4% da faturação anual, e traduzem-se 
numa melhoria constante dos produtos, 
em linha com os princípios do desenvol-
vimento ecossustentável. 
 
A abertura de uma fábrica em Portugal é 
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A fábrica estende-se numa superfície 
total de 19.000 m2, dos quais 6.600 m2 

cobertos, e, uma vez em funcionamento 
pleno, terá uma capacidade produtiva de 
cerca de 60.000 ton/ano. Foi construída 
respeitando padrões importantes de sus-
tentabilidade e de poupança energética, 
típicos na pegada industrial da Kerakoll. 
Foram instalados 900 m2 de sistemas 
para isolamento térmico pelo exterior 
Kerakoll e 443 painéis fotovoltaicos que 
garantem a produção anual de 55% da 
energia elétrica e de 70% da água quen-
te necessária. 
 
A sua localização foi escolhida de modo 
estratégico para o aprovisionamento de 
matérias-primas, permitindo reduzir o trá-
fego rodoviário. 
 
Esta fábrica é muito mais do que uma 
unidade produtiva, em Rio Maior criamos 
também um Centro Logístico e um 
Centro de Formação. 
 
Este investimento consolida a nossa pre-
sença no mercado. Passamos de uma 
empresa importadora a uma empresa 

mais um passo demonstrativo do nosso 
empenho numa evolução ecossustentável. 
Com esta fábrica reduzimos em 93% as nos-
sas emissões de CO2 devidas ao transporte. 
 
A KERAKOLL INAUGUROU EM NOVEMBRO UMA 
FÁBRICA EM RIO MAIOR, ESTE FACTO MUDA A 
ESTRATÉGIA DA EMPRESA? 
 
A nova fábrica portuguesa é parte integrante 
do plano de desenvolvimento industrial do 
Grupo Kerakoll e reforça a presença do 
Grupo na Península Ibérica, onde já detém 
duas unidades produtivas em Espanha. 
 
Portugal é o nono país em que a Kerakoll 
reforça a sua presença com uma unidade 
produtiva, trata-se de um mercado particular-
mente interessante pela potencialidade de 
crescimento económico e pelas dinâmicas 
em perspetiva especificamente no sector da 
construção. 
 
Este investimento de mais de 11 milhões de 
euros tem um forte impacto económico e 
social no concelho de Rio Maior, foram cria-
dos vinte postos de trabalho direto e deze-
nas de postos de trabalho indireto. 

produtora permitindo uma maior aproximação ao 
mercado e reforçando as nossas parcerias com 
todos os intervenientes no mesmo. 
 
EXISTE ALGUMA NOVIDADE QUE GOSTARIA DE DESTACAR? 
  
Poderia destacar as várias gamas de produto que 
fazem parte do nosso catálogo, como por exemplo 
a gama BIOCALCE de materiais naturalmente 
transpiráveis, à base de cal natural, que melhoram 
a qualidade do ar de espaços interiores permitindo 
a construção de melhores locais para viver. 
 
Mas obviamente tenho de destacar o novo adesivo 
H40 Gel que lançamos no passado mês de novem-
bro por altura da inauguração da nossa fábrica de 
Rio Maior. 
 
O novo gel-adesivo H40 Gel é o resultado do per-
curso de desenvolvimento do adesivo perfeito, que 
garante durabilidade real em obra: a inovadora mis-
tura gel da Kerakoll é o pilar em que se baseiam as 
prestações de durabilidade. Não existem presta-
ções elevadas e duráveis na ausência da trabalha-
bilidade perfeita. O H40 Gel inclui numerosas van-
tagens que se podem resumir em quatro conceitos 
fundamentais: trabalhabilidade perfeita, desempe-
nho superior, maior durabilidade e maior segurança.  
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no processo: os/as projetistas das estruturas que só 
devem submeter à aprovação projetos em confor-
midade com o novo DL. Agora têm a opção de não 
indicar a classe de execução quando a estrutura for 
da classe 2. Entre as novas obrigações, há, por 
exemplo, a de fixar a vida útil pretendida para a 
estrutura se não for 50 anos e de estabelecer pla-
nos de amostragem dos ensaios de receção do 
betão e das armaduras. Ao especificar o betão, o/a 
projetista deve considerar os impactos ambientais 
sobre as várias partes da estrutura e o recobrimento 
mínimo das armaduras, como por exemplo as fun-
dações e os elementos de cozinhas e casas de 
banho, normalmente mais húmidas. 
 
Quaisquer alterações à especificação do betão, que 
surgem muitas vezes durante a execução da obra, 
devem agora ter o assentimento prévio do/da proje-
tista. Isto é bom, porque assim pode avaliar se a 
estabilidade e a durabilidade da estrutura conti-
nuam asseguradas apesar da alteração. 
 
As empresas de betão certificadas pela ISO 9001 
ficam a poupar tempo e dinheiro com a atualização 
legislativa. O novo diploma permite-lhes subir dois 
degraus de uma só vez: A ISO 9001 é agora aceite 
como certificação do controlo da produção de 
betão. Esta certificação passou a ser condição obri-
gatória para fornecer as estruturas abrangidas 
pelas classes de execução 2 e 3. 
 
As empresas de construção passam a ter mais res-
ponsabilidade no controlo do betão e das armadu-
ras de aço em obra. Através dos ensaios de rece-
ção devem verificar, por exemplo, se a resistência à 
compressão do betão e as armaduras de aço cor-
respondem ao estabelecido pelo projetista. E mais: 
estes ensaios têm de ser realizados por laboratórios 
acreditados em caso das classes de execução 2 ou 
3. Novo é ainda um modelo para preencher no final 
da obra com os resultados dos ensaios da receção 
do betão. 
 
O DL 90/2021 exige uma adaptação complexa a 
empresas e profissionais do betão, o que significa 
um grande esforço em pouco tempo. No entanto, 
vale a pena atualizar para o benefício comum de 
uma construção mais segura, com mais qualidade 
e mais sustentável em Portugal. 

NOVO DL 90/2021 AUMENTA QUALIDADE E 
INTRODUZ COIMAS 
 
O DL 90/2021 é complexo e há muitas novi-
dades. Na sua grande maioria significam 
um salto qualitativo em direção a uma cons-
trução mais sustentável e segura. Cabe a 
nós, como profissionais do betão, aproveitá-
las e dar o nosso contributo. O DL 90/2021, 
que a 6 de dezembro substituiu o DL 
301/2007, tem impacto nas empresas 
envolvidas no projeto e na execução de 
estruturas de betão, assim como nas 
empresas produtoras do betão, incluindo as 
de prefabricação. 

QUAIS AS NOVIDADES A DESTACAR? 
 
Uma novidade absoluta e global é a 
introdução de contraordenações em 
caso de incumprimento, com fiscaliza-
ção pela ASAE e pelas câmaras muni-
cipais. Outra é a determinação expres-
sa da última edição de normas para 
aplicar: da NP EN 206 para especificar 
o betão e a NP EN 13670 para especi-
ficar a construção. Como é muito mais 
rápido atualizar uma norma do que um 
Decreto-Lei, é um aspeto claramente 
positivo. Há mais pontos de destacar. 
Começo pelos primeiros intervenientes 

Artigos
Execução das estruturas de betão I João Duarte, da Cognivertente
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A plataforma mais baixa pode ter altura máxi-
ma de 2,40 metros.

Distância da plataforma máxima 2,25 metros.
Primeira plataforma no máximo com altura de
3,40 metros.

4. REQUISITOS ADICIONAIS AO PROJETO ESTRUTU-
RAL

Para aumentar a estabilidade de torres móveis
e andaimes móveis, a EN 1004 estipula novos
regulamentos para o cálculo do projeto estrutu-
ral. Isto pode resultar em mudanças aos requi-
sitos da base aplicados pelos fabricantes.

O portfólio de produtos JORMAX oferece solu-
ções há muito experimentadas e testadas com
uma estrutura de segurança de acordo com a
nova versão da EN 1004. Disponíveis nas tor-
res: Millenium, Casttel e Tempo.

PERGUNTAS E RESPOSTAS À ALTERAÇÃO
DA NORMA

COMO É QUE A MUDANÇA DA NORMA AFETA OS
REVENDEDORES?

As torres móveis construídas em conformidade
com a versão antiga da norma não são auto-
maticamente inseguras. Os revendedores
podem continuar a vender ou alugar andaimes
móveis construídos de acordo com a norma
antiga existentes em stock ou em inventário.

COMO É QUE A MUDANÇA DA NORMA AFETA OS UTI-
LIZADORES?

Os utilizadores privados ou profissionais não
são obrigados a substituir torres móveis exis-
tentes para novas. No entanto, os utilizadores
profissionais são obrigados a avaliar os seus
equipamentos de trabalho com base numa
análise de risco para os fins pretendidos em
intervalos regulares e avaliar as suas condi-
ções de segurança. Ao comprar novas torres
móveis, recomendamos equipamentos em
conformidade com a nova versão da EN 1004.

OS ANDAIMES MÓVEIS EXISTENTES PODEM SER
ADAPTADOS PASSANDO A ESTAR EM CONFORMIDADE
COM NOVA VERSÃO DA EN 1004?

Em regra, as torres móveis são construídas a
partir de um número específico de elementos
individuais (por exemplo, marcos laterais,
abraçadeiras, plataformas, etc.). Dependendo
da combinação de montagem selecionada,
esses elementos podem ser obtidos separada-
mente. Uma torre móvel construída à luz da
versão antiga pode ser facilmente adaptada
para cumprir a nova versão da norma através
da aquisição de elementos individuais adicio-
nais fabricados de acordo com as novas espe-
cificações. 

As normas são regras reconhecidas de
engenharia e contêm especificações para
fabricação e teste de produtos. A norma
europeia EN 1004 refere-se a dispositivos
móveis de acesso e torres de trabalho. A
nova versão entrou em vigor em 1 de feve-
reiro de 2021, com um período de imple-
mentação até 30 de novembro de 2021,
após o qual os fabricantes apenas podem
colocar em circulação torres móveis que
atendam à nova versão acompanhadas de
notificação de conformidade com a nova
norma.

DAS VÁRIAS MODIFICAÇÕES DESTACAMOS AS
SEGUINTES:

1. EXTENSÃO DA NORMA EN 1004

Considerando que a versão anterior da EN
1004 cobria apenas torres móveis e andai-
mes de altura superior de 2,5 metros da
prancha, a nova versão não tem restrições
sobre a altura mínima da prancha.
Andaimes móveis menores também estão
incluídos na Norma.

2. MONTAGEM SEGURA, CONVERSÃO E DESMON-
TAGEM

De acordo com a nova versão da EN 1004,
as torres móveis devem ser projetadas de
forma a que não exijam o uso de equipa-
mento de proteção individual contra quedas
durante a montagem, conversão ou des-
montagem. Isto significa que a proteção
lateral deve ser contínua, assegurada em
todas as fases de montagem ou desmonta-
gem. Guarda-corpos e braçadeiras para o
próximo nível devem, portanto, ser instala-
dos usando um dos seguintes métodos:

• Do nível do solo
• Da plataforma abaixo
• Através do alçapão da plataforma 
  (método 3-T)

3. ALTURA MÁXIMA ENTRE PLATAFORMAS

Para reduzir o risco de queda durante a
montagem, desmontagem e acesso à torre
móvel, a altura entre duas plataformas deve
ser de, no máximo, 2,25 metros.

Últimas alterações da norma EN 1004 para torres móveis I Jormax
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Habi tual mente, nesta fase são utilizadas 
espessuras de argamassa elevadas e, 
sempre que isso se verifica, deve ser con-
templada a aplicação em várias camadas 
(com mínimo de 1 cm e máximo de 2 cm / 
camada). 
 
Para a fase final de acabamento, pode-se 
proceder à pintura diretamente sobre 
estes rebocos, utilizando primário e tinta 
adequados: LENA® 859-P - primário de 
emulsão de silicato e LENA® 859 - tinta de 
silicato. Em alternativa, poderá utilizar-se 
a argamassa LENA® 858 - eco-reboco de 
cal para acabamento em capa fina, não 
necessitando neste caso de pintura. 
 
Esta gama de produtos contempla 
ainda uma argamassa para rejuntamen-
to de pedras de alvenaria antiga - 
LENA® 850 - produto hidrofóbico, natu-
ral, que permite manter o aspeto estéti-
co original do suporte. 

Em suma, a gama base de cal da 
LENA® ARGATECNIC permite respon-
der às solicitações do nosso edificado, 
respeitando as características dos 
materiais existentes e mantendo sem-
pre a sua identidade. Descubra mais 
sobre estes produtos em lena.pt. 

Reabilitar é tratar, cuidar, valorizar, criar no -
vas imagens e soluções, desenvolver e revi-
gorar espaços antigos. É com toda esta har-
monia que surgem as soluções LENA® 
ARGATECNIC, produtos que se completam, 
que interagem entre si em perfeita união, dei-
xando o edificado existente falar por si, man-
tendo a sua identidade. 
 
Temos de recuperar o nosso edificado com 
soluções de qualidade, que confiram garantia 
e durabilidade. Há que encontrar uma solu-
ção caso a caso, porque reabilitar é muito 
mais do que renovar o aspeto estético de um 
edifício, é melhorar as condições de habitabi-
lidade, de conforto térmico e qualidade do ar 
interior, das pessoas que nele habitam. 
 
O processo de reabilitação de edifícios anti-
gos pressupõe a análise detalhada do supor-
te, das suas características e do estado em 
que este se encontra. As paredes de alvena-
ria antiga podem ser de adobe, tabique, 
sendo que, na sua grande maioria são cons-
tituídas por elementos de pedra, de dimen-
sões e formas variadas apresentando, algu-
mas delas, fraca coesão e baixa resistência.  
 
As argamassas a utilizar devem ser compatí-
veis com a natureza da alvenaria existente, 
devendo apresentar permeabilidade ao vapor 
de água e deformabilidade semelhantes à do 

substrato e, para além disso, não devem apre-
sentar resistências mecânicas superiores. 
 
A LENA® ARGATECNIC dispõe da solução 
completa para a recuperação deste tipo de 
suportes, dispondo de argamassas para con-
solidação/reparação, enchimento e acaba-
mento à base de cal. Para a consolidação, 
destacam-se as argamassas LENA® 853 e o 
eco-chapisco LENA® 855. Ambas são à base 
de cal, totalmente compatíveis com o suporte 
existente e resistentes à presença de sais. 
LENA® 855 é um produto ecológico que incor-
pora pozolanas e outras matérias-primas sus-
tentáveis, sendo particularmente vocacionado 
para edifícios de património histórico. 

A etapa seguinte de enchimento, considera a 
aplicação das argamassas de revestimento - 
o reboco à base de cal LENA® 856 e o rebo-
co de cal ecológico LENA® 857. São produ-
tos naturais, altamente respiráveis, apresen-
tando compatibilidade química e mecânica 
com os materiais do suporte.  

Reabilitação à Base de Cal - A solução inteligente e amiga do ambiente 
Cristiana Bonifácio, Direção Técnica e Industrial da LENA® ARGATECNIC 
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As crescentes preocupações relativas aos 
impactos ambientais do sector da constru-
ção têm-se traduzido, entre outras, na 
necessidade de o sector ser mais eficiente 
na utilização dos recursos naturais e na sua 
capacitação para um maior aproveitamento 
dos materiais que fazem parte do ambiente 
construído1. A concretização deste aproveita-
mento decorre da reutilização, reciclagem ou 
valorização, fomentando deste modo práti-
cas mais circulares2. 
 
É neste contexto e no âmbito de diversos 
projetos Europeus que surge o conceito do 
Passaporte dos Materiais3, 4.  
 
A primeira definição para o Passaporte dos 
Materiais apresentava-o como um conjunto 
de dados (digitais) vocacionados para a des-
crição de caraterísticas definidas de mate-
riais e componentes em produtos e sistemas 
com valor para a sua utilização, recuperação 
e reutilização. 
 
A mesma definição refere ainda que os pas-
saportes são uma ferramenta de informação 
e de formação que, para o caso dos produ-
tos da construção, coloca questões sobre 
aspetos muitas vezes não cobertos em 
documentos técnicos ou certificações, espe-
cialmente os relacionados com a circularida-
de. Deste modo, fornece dados para a reali-
zação de análises e certificações em matéria 
de circularidade e permite a recolha de 
dados ou documentos provenientes dessas 
análises ou certificações. 
 
Este conceito tem vindo a sofrer alguns ajus-
tes e evoluções mas mantém como carate-
rísticas nucleares a sistematização digital de 
um conjunto de dados caraterizadores da 

circularidade dos produtos de construção5. 
 
O projeto “Edifícios Circulares”, financiado 
pelo programa Ambiente dos EEA Grants 
apresenta o Passaporte de Materiais Cir cu -
lar como sendo um conjunto digital de dados 
que fornece informações sobre as caracte-
rísticas técnicas de um produto de constru-
ção e identifica os seus impactos ambientais 
assim como o seu potencial de recuperação, 
reutilização e reciclagem4. 
 
Sem prejuízo de algumas alterações de 
pormenor que interessará destacar poste-
riormente, a definição deste conceito 
enquadra-se na original dos Passaportes 
dos Ma te riais. 
 
Por outro lado, os desígnios da Industria 4.0 
apontam para a adoção em massa de tecno-
logias inovadoras tirando partido da crescen-
te capacidade dos dispositivos, bem como 
do potencial de conetividade e interligação 
entre estes mesmos dispositivos. O conceito 
Construção 4.0 resulta assim da adoção e 
implementação destas tecnologias por parte 
do sector da construção6. 
 
A evolução tecnológica subjacente à 
Construção 4.0 radica no conhecimento dos 
dados iniciais dos produtos (aquando da sua 
produção/manufatura), dos processos e dos 
requisitos do objeto a construir (sejam edifí-
cios ou infraestruturas), na capacitação para 
de forma incremental, ou seja ao longo do 
ciclo de vida das construções que inclui as 
fases do processo construtivo, ir adicionando 
dados relevantes e na possibilidade de pro-
ceder à sua gestão de forma eficiente, ou 
seja, rastreável e interoperável7,8. 
 
De modo a assegurar consistentemente 
estas duas primícias no que diz respeito aos 
dados de produtos, sistemas e objetos de 

construção, foi desenvolvida a norma ISO 
23387. Este documento normativo define 
Data Templates como estruturas normaliza-
das e interoperáveis de dados, utilizadas para 
descrever as caraterísticas desses mesmos 
produtos, sistemas ou objetos9. 
 
Ou seja, um Data Template assume-se como 
um “esqueleto” capaz de suportar um conjun-
to de propriedades assegurando uma correta 
estruturação de modo a garantir interpretação 
por máquinas e a rastreabilidade dos dados 
ao longo do ciclo de vida, desde a produção 
até ao momento da sua eliminação. Faz parte 
deste esqueleto de dados o campo para 
preenchimento dos valores que correspon-
dem às caraterísticas de um determinado pro-
duto, sistema ou objeto. Do preenchimento 
dos valores para todas as propriedades ou 
para uma parte delas resulta uma Data Sheet, 
ou seja, uma Ficha Técnica (digital) das cara-
terísticas do produto conforme a ISO 23387. 
 
Feito o enquadramento dos conceitos Data 
Template e Passaporte dos Materiais e os 
seus objetivos enquadrados nos vetores de 
inovação no sector da construção, remeto 
para o título do artigo para sumariamente 
apresentar uma reflexão sobre as suas dife-
renças e semelhanças. Esta incide sobretudo 
sobre como estes conceitos deverão ser 
entendidos de modo a aportarem um conjunto 
de mais-valias significativas para o sector. 
 
Do exposto, fica patente que os dois conceitos 
incidem sobre os produtos, sistemas e objetos 
de construção e que pretendem dar suporte 
aos dados/caraterísticas/propriedades dos 
mesmos. Relativamente aos Data Templates, 
o enquadramento normativo é genérico, ou 
seja não incide sobre nenhum tipo de proprie-
dade em específico. Quer isto dizer que a 
norma não faz qualquer distinção entre as 
caraterísticas, sejam elas mais relacionadas 

Data Templates e Passaporte dos Materiais - duas faces da mesma moeda ou a mesma face da moeda? 
Pedro Mêda, Engenheiro Civil do Instituto da Construção da FEUP

Figura.1 - Esquema de relacionamento dos conceitos no contexto do processo construtivo (Zoom de D3c conceptual framework) - projeto 
GrowingCircle (Mêda & Calvetti, 2021)
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com o desempenho, com aspetos de manu-
tenção ou ligadas à sustentabilidade. Em 
resumo, “o esqueleto” que foi definido está 
preparado para suportar todo o tipo de pro-
priedades. A este propósito importa referir 
que estão em desenvolvimento ou já publica-
das normas que pretendem caraterizar as 
propriedades a prever nos Data Templates 
para diferentes âmbitos, como por exemplo 
as caraterísticas relacionadas com a 
Marcação CE10 ou com as Declarações 
Ambientais de Produto11. 
 
Conforme referido, os Passaportes dos 
Materiais pretendem caraterizar sobretudo 
os aspetos ligados à circularidade mas, 
neste grupo, poderão estar dados que são 
comuns a outros requisitos. 
 
Um aspeto essencial e que é um pressupos-
to a ambos é a capacitação para o “verdadei-
ro digital”, ou seja, uma estrutura de metada-
dos que assegure a interpretação por máqui-
nas e interoperabilidade. Neste campo em 
particular, a norma ISO 23387 fornece os 
elementos chave e toda a envolvente relacio-
nal necessária para assegurar o desiderato. 
  
Deste modo resulta que os Passaportes dos 
Materiais de modo a serem “digitais” deverão 
seguir a estruturação prevista na referida 
norma. 
 
Poderá colocar-se então a questão sobre a 
eventual sobreposição dos dois conceitos. A 
visão que aqui quero destacar, nesta fase, 
não pretende avaliar o nível de sobreposi-
ção, mas sim realçar a sua estreita ligação, 
pela partilha de uma estrutura idêntica e por 
existirem dados que são comuns. Ou seja, 
os conceitos podem e devem coexistir, 
sobretudo pelas suas diferenças, mas 
devem ter como pressuposto uma origem 
comum. De modo a melhor expor a minha 

visão sobre as semelhanças e as diferenças 
vou socorrer-me de dois exemplos tendo 
como base referências já apresentadas. 
 
Uma Ficha Técnica (digital) de um Produto 
de construção conforme a ISO 23387 deverá 
sistematizar todas as caraterísticas de um 
produto a quando do seu fabrico. Estes 
dados podem ser utilizados para efeitos 
logísticos, ou podem ser utilizados durante a 
fase de projeto e construção para várias aná-
lises e validações. A mesma ficha será um 
elemento essencial dos entregáveis na fase 
de receção da obra. Ou seja, um mesmo 
produto que seja utilizado em duas obras 
distintas terá fichas idênticas onde as dife-
renças estarão relacionadas, por exemplo, 
com a data de produção ou com o lote. Em 
resumo, esta ficha é independente da obra 
onde o produto é inserido, embora fique 
associada a esse contexto em determinada 
fase do processo construtivo. Para melhor 
compreender esta orgânica poderá visuali-
zar a ação de formação do projeto Growing -
Circle Data Template - Aware ness12. 
 
De acordo com o projeto “Edifícios Cir -
culares”, o Passaporte de Materiais Circular 
é composto por três secções: 1. Dados Ge -
rais, 2. Contexto do Produto: Uso e Lo ca -
lização e 3. Potencial de Circularidade. 
 
Tendo em consideração o que foi anterior-
mente referido, a estrutura dos Data 
Templates tem a capacidade para suportar 
as propriedades previstas nas secções 1 e 3. 
Os dados de contexto estão fora do âmbito e 
deverão estar sistematizados, por exemplo 
no Cadastro da Construção13. No âmbito do 
projeto GrowingCircle foram publicados 
resultados de uma investigação onde se 
apresenta como os Data Templates se arti-
culam com o Cadastro Digital das Cons tru -
ções (Digital Building Logbook) 9. 

Segundo este pressuposto, os Passaportes 
dos Materiais seriam compostos por carate-
rísticas relevantes provenientes das Fichas 
Técnicas (digitais) dos Produtos seguindo a 
ISO 23387 e dados de contexto da constru-
ção, entre eles as quantidades de materiais, 
oriundas do Cadastro Digital. 
 
Em síntese, esta reflexão: 
 

• Tem como objetivo principal esclarecer que os 
Data Templates e os Passaportes dos Materiais 
fazem parte da mesma face da moeda; 
 
• Pretende realçar que estes aspetos se tradu-
zem num compromisso de implementação de 
médio prazo; 
 
• Pretende realçar que os pressupostos que 
estão na génese dos Data Templates e dos 
Passaportes dos Materiais (caraterísticas e inte-
roperabilidade) encontram na norma ISO 23387 
um pilar fundamental.  

 
De modo a aprofundar o conhecimento nas 
diferentes temáticas apresenta-se um con-
junto de referências que serviram de suporte 
à redação deste texto:

Figura.2 - Os Data Templates e os Passaportes dos Materiais são parte da mesma face da moeda devido à sua estrutura comum e 
envolvente parcial de propriedades - projeto GrowingCircle (Mêda & Calvetti, 2021)
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A reabilitação de edifícios não pode estar dis-
sociada do seu património histórico, ou seja, 
o património construtivo será sempre integra-
do numa reabilitação urbana sustentada. É 
cada vez mais urgente classificar o patrimó-
nio do edificado existente, dotando-o de um 
registo pormenorizado das intervenções efe-
tuadas ao longo das épocas. Um bilhete de 
identidade que se tornará indispensável em 
futuras intervenções de reabilitação. 
 
Atualmente, reabilitar sismicamente torna-se 
um assunto pertinente, devido ao contexto 
geográfico e normativo. Com o crescente 
conhecimento neste campo, a utilização de 
técnicas de reforço estrutural, ou aligeiramen-
to de estruturas, requer uma análise desde o 
projeto à adequada seleção dos materiais. 

Neste contexto, as ligações entre os ele-
mentos existentes e os novos, não devem 
ser negligenciadas. Desde as selagens e 
ancoragens químicas entre alvenarias de 
pedra e betão, ao aumento de secções em 
elementos estruturais, com ligações entre 
betões de diferentes idades, a intervenção 
nestes campos, requer o adequado conhe-
cimento técnico. Esta análise deverá focar-
se no futuro, pois a intervenção atual irá 
integrar um património vindouro. A escolha 
da inserção de estruturas mais aligeiradas, 
com a inclusão de madeiras e estruturas 
metálicas, requer uma ligação que deve 
seguir parâmetros pré-definidos, tendo em 
conta a reabilitação sísmica. 
 
Os melhores fabricantes de soluções de fixa-

ção, têm desenvolvido os seus produtos pre-
mium direcionados para estas aplicações. 
Como exemplo, a marca francesa SPIT, atra-
vés da sua gama Xtrem, desenvolveu solu-
ções com os mais altos critérios de certificação 
sísmica. Estes critérios passam por estudarem 
estes produtos com parâmetros sísmicos C1-
C2, a sua introdução em zonas sujeitas à cria-
ção de fissuras, e o estudo do seu desempe-
nho ao fogo. Desta forma, não se menospreza 
a fixação dos elementos, estando esta asso-
ciada à capacidade de carga ou ao desempe-
nho da solução na sua globalidade. 
 
É notório que, para além de uma análise dos 
produtos e soluções, a sua otimização e homo-
logações são demasiado importantes para 
serem ignoradas. A SPIT certificou ligantes 
para ancoragens, conhecidos como resinas 
químicas, para períodos mínimos de 100 anos, 
duplicando a sua garantia de durabilidade, em 
relação ao que era comum. 
 
Um assunto frequente, no campo da reabilita-
ção de património histórico, é entender a dife-
rença entre um ligante epóxi, e um epóxi para 
selagem de ancoragens na introdução de 
armaduras de ligação, entre alvenaria de 
pedra e betão. Aconselhamos os engenheiros 
e projetistas, a aconselharam-se junto dos res-
ponsáveis técnicos de cada marca, para a 
seleção da epóxi adequada. Visto que, com as 
soluções existentes na tecnologia construtiva 
atual, poderão conseguir uma intervenção no 
património mais sustentada, com melhores 
garantias de durabilidade, e por períodos cada 
vez mais longos. 
 

Reabilitar património - Ligações entre elementos 
Joselito Pereira, Departamento técnico de Fixação da Tecofix 
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face aos dois trimestres anteriores, quando as rendas
na capital apresentavam uma quebra de 19,9% relati-
vamente ao período anterior à pandemia.

Apesar deste diferencial continuar a ser acentuado,
esta é a primeira vez que o declive das rendas pratica-
das face ao pré-Covid se desagrava. Este comporta-
mento reflete a tendência de recuperação do mercado
observada desde o final do ano passado, a qual culmi-
nou numa subida trimestral de 2,5% no 3º trimestre,
após a estabilização verificada no 2ºtrimestre (-0,1%).
A variação trimestral volta, assim, a terreno positivo
pela primeira vez desde o início da pandemia.

Em termos homólogos, observa-se também uma recu-
peração. A taxa de variação homóloga das rendas em
Lisboa situou-se em -6,1% no 3º trimestre, quase 11
pontos percentuais acima dos -18,0% que atingia no
início do ano e em nova suavização face aos -12,0%
registados no trimestre anterior.

As rendas da habitação em Lisboa chegam ao 3º trimestre deste ano
17,9% abaixo dos níveis pré-Covid. Ainda assim, este indicador atenuou

Em setembro, os preços de venda da habitação no país exibiam um
aumento de 9,5% desde o início da pandemia (março de 2020). Após um

Rendas residenciais em Lisboa já recuperam, mas continuam 18% abaixo do pré-Covid

Mercado Imobiliário

Preços da habitação aumentam 9,5% desde o início da pandemia

período de estabilização no primeiro ano de pandemia,
com variações acumuladas que não foram muito além
dos 2,0%, a subida dos preços no período pós-Covid
tem vindo a ganhar ritmo desde abril passado.

Assim, se nesse mês a valorização acumulada desde
março de 2020 era de 3,5%, no final do junho esse
indicador atingia já os 7,2%, acelerando para os 9,5%
registados agora em setembro.

Em termos mensais, os preços da habitação em
setembro de 2021 aumentaram 0,9%, numa diferença
marginal face à variação mensal de 0,6% observada
quer em junho quer em julho. Decorrente deste registo
de variações mensais residuais, o 3º trimestre acumu-
la uma variação trimestral de 2,1%, em desaceleração
face aos 4,5% registados no 2º trimestre.

Em termos homólogos, os preços subiram 9,4% em
setembro, indicador que fica quase 7 pontos percen-
tuais acima dos 2,6% de subida homóloga observada
no início deste ano.

Economia I Estatísticas
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Pipeline de reabilitação em Lisboa cai 26% até setembro

Entre janeiro e setembro deste ano deram entrada a
licenciamento em Lisboa 144 projetos de reabilitação
para uso residencial, perfazendo um total de 924 fogos.
Esta carteira reflete um forte abrandamento na promoção
residencial neste segmento, com uma quebra de 26% em
número de fogos face ao mesmo período do ano passa-
do (1.249 fogos).

No segmento de construção nova, a carteira sujeita a
licenciamento em Lisboa ascendeu a 43 projetos num
total de 1.352 fogos, um volume que apresenta uma que-
bra de 7% face às 1.446 unidades contabilizadas em
igual período de 2020.

No agregado (considerando os dois tipos de obra),
Lisboa regista, assim, nos nove primeiros meses de 2021
um pipeline residencial de 187 novos projetos de habita-
ção para um total de 2.276 fogos. A quebra em número
de fogos no total da promoção residencial é de 16% face
a 2020. Nos primeiros nove meses de 2020, o pipeline
residencial em Lisboa somava 305 projetos num total de
2.695 fogos.

As Áreas de Reabilitação Urbana (ARUs) da Baixa e
do Centro Histórico do Porto registaram 286 transa-
ções de aquisição de imóveis nos primeiros seis
meses deste ano, atividade que se traduziu num inves-
timento de 86 milhões. Em número de imóveis verifica-
se um aumento de 40% face às 204 operações regis-
tadas no semestre anterior, ao passo que em montan-
te, a evolução semestral é de 14%. Em termos homó-
logos, o investimento cresceu também 40% em núme-
ro de imóveis e 20% em montante.

Esta recuperação do investimento imobiliário na Baixa
e do Centro Histórico acontece num contexto de que-
bra de atividade no agregado das nove ARUs, o que
resultou num reforço da quota deste território central
no mapa de investimento da cidade. As duas ARUs
registavam no 2º semestre de 2020 uma quota de 38%
do montante de investimento contabilizado nas nove
ARUs, peso que evolui agora para 49%, semelhante
ao observado no final de 2019.

Baixa e Centro Histórico do Porto recuperam investimento

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 disponi ́vel em www.confidencialimobiliario.com.
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talizados no mundo, ocupando o penúltimo lugar nos EUA, apenas 
à frente da agricultura, e ocupando a última posição na Europa. Esta 
falta de inovação nos processos construtivos, que durante décadas 
se apoiaram maioritariamente no trabalho manual, tornam esta 
indústria pouco tecnológica [3]. García de Soto et al. [4] afirmaram 
que o fabrico digital permite maior produtividade do que os métodos 
de construção estabelecidos, sendo que a Figura 1 mostra o contras-
te entre a construção clássica com blocos ou tijolos (alvenaria) e a 
técnica de I3D. Assim, a utilização de impressoras 3D de grande 
escala traz agora algum otimismo em relação a mudanças funda-
mentais na indústria. 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 
Atualmente, a impressão 3D (I3D) é uma tecnologia emergente na 
área da construção, uma das indústrias mais consumidoras de 
recursos e que, ao longo dos anos, tem apresentado baixos índi-
ces de produtividade e inovação em contexto de obra. 
 
Com o potencial da aplicação desta tecnologia comprovado nou-
tras indústrias (como a automóvel, medicina, entre outras), o sec-
tor da construção possui aqui uma oportunidade para se reinven-
tar, consequentemente melhorando a sua eficiência. Como Lim et 
al. [1] afirmaram, várias razões impulsionaram o sector da constru-
ção para a automatização, em particular o tempo de produção, a 
redução de custos e a maior liberdade arquitetónica. Outros bene-
fícios facilmente observáveis incluem a redução do consumo de 
material, do desperdício e da mão-de-obra, uma vez que as 
impressoras funcionam de forma contínua e assumem o trabalho 
árduo (como por exemplo a vibração do betão), a capacidade de 
imprimir tanto in situ como fora do local de construção e ainda a 
possibilidade de construção integral ou modular. 
 
Apesar de se encontrar numa fase inicial de investigação e aplica-
ção, a I3D na construção e reabilitação permite a obtenção de 
soluções à medida. A realização de estudos paramétricos permite 
otimizar as geometrias em termos estruturais, diminuindo a quan-
tidade de material utilizado, e obter soluções termicamente eficien-
tes. Existe também a possibilidade de imprimir componentes à 
medida para elementos a reabilitar, facilitando o trabalho minucio-
so e manual necessário até então. 
  
As atuais preocupações com os elementos impressos usando 
ligantes cimentícios prendem-se com as suas propriedades no 
estado fresco, como a trabalhabilidade, capacidade de extrusão e 
tempo de presa das misturas, assim como com as propriedades 
mecânicas do material impresso no estado endurecido. 
 
No presente trabalho, pretende-se introduzir o conceito de I3D, 
pela identificação dos benefícios técnicos e ambientais da sua uti-
lização, em alternativa ao processo construtivo manual atual, aná-
lise de soluções termicamente eficientes e soluções de reabilita-
ção e uma breve apresentação dos desafios futuros da sua apli-
cação. 
 
2 - SECTOR DA CONSTRUÇÃO 
 
O desenvolvimento do sector da construção tem vindo a ser difi-
cultado pelo elevado número de diferentes intervenientes, tais 
como arquitetos, engenheiros, consultores, empreiteiros, subem-
preiteiros e fornecedores de materiais em cada fase do processo 
construtivo. É um sector caracterizado por uma elevada fragmen-
tação dominada por PME's (pequenas e médias empresas). 
 
Segundo o Índice de Digitalização da Indústria do Instituto 
McKinsey Global [2], a construção é um dos sectores menos digi-

Sofia Pessoa1*, Manuel Jesus1, Ana S. Guimarães1, Sandra S. Lucas2, Nuno Simões3,4 
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b)

Figura 1 - Métodos de construção: a) tradicional, com tijolos; b) com 
recurso a impressão 3D.
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3 - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 3D 
 
A tecnologia de fabrico aditivo (FA), mais conhecida como I3D, 
segundo a ISO/ASTM 52900-15 [5], é o “processo de união de 
materiais para fazer peças a partir de modelos 3D, geralmente 
camada sobre camada”. Apesar da variedade de processos de 
FA existentes, o mais frequentemente aplicado no sector da 
construção designa-se por “extrusão de material”, uma técnica 
de fabrico baseada na deposição de camadas sucessivas de 
material, que deve suportar o seu peso próprio, bem como o 
das camadas subsequentemente impressas, sem colapsar ou 
se deformar durante e após o processo de impressão [6]. 
 
Geralmente, em conformidade com o fluxo de trabalho ilustra-
do na Figura 2, um modelo 3D é desenhado num software de 
modelação, sendo que depois outro software decompõe o 
modelo em camadas, gerando uma série de linhas limite 2D 
que, juntamente com dados adicionais fornecidos sobre 
características de impressão, tais como a orientação da 
impressão, ou a altura da camada, são processadas e resul-
tam em comandos de controlo para o posicionamento do bico 
de extrusão [7]. 

O programa de investigação 3D Concrete Printing (3DCP) da 
Universidade Tecnológica de Eindhoven (TU/e) desenvolveu a 
impressora de larga escala apresentada na Figura 3, que con-
siste num robô com 4 graus de liberdade instalado num pórtico. 
A argamassa é bombeada para uma mangueira por uma 
bomba misturadora, que é monitorizada por uma unidade de 
controlo numérico. Depois, sob a pressão da bomba, a mistura 
cimentícia é encaminhada por uma mangueira até à cabeça de 
impressão, que se encontra na extremidade do braço vertical 
instalado no pórtico. O bico de extrusão deposita o filamento no 
local desejado, à velocidade desejada, e sob o ângulo deseja-
do [8].

Figura 3 - Impressora 3D da Universidade Tecnológica de Eindhoven (TU/e) [8].

Figura 2 - Fluxo de trabalho do processo de extrusão de material [7].

Figura 4 - Primeira casa impressa do Projeto Milestone [9].

A Figura 4 apresenta a primeira de cinco casas que vão ser 
impressas em Eindhoven no âmbito do Projeto Milestone. A 
casa, de um andar e 94 m2 de área útil, foi concluída em abril de 
2021, e cumpre todos os requisitos de construção dos Países 
Baixos. A sua forma curva pretende demonstrar a liberdade 
arquitetónica do processo de I3D. É constituída por 24 elemen-
tos de betão, que foram impressos em ambiente controlado no 
laboratório da TU/e, e depois transportados e unidos no local de 
construção [9]. 

Relativamente aos materiais utilizados, existem requisitos no 
estado fresco que são necessários para garantir um bom 
desempenho. Dada a reduzida dimensão do bico de extrusão, a 
preferência por agregados finos, como a areia, deve ser tida em 
conta, ao invés de agregados grossos, como a brita. Para que 
a mistura seja compatível com as limitações da impressora, 
deve ser assegurada uma boa trabalhabilidade e capacidade de 
extrusão. O tempo de presa e a fluidez do material devem ser 
os adequados, uma vez que a mistura deve permitir um fluxo 
contínuo através do sistema de extrusão, sem a existência de 
bloqueios [10]. As propriedades acima referidas, a par de outras 
também importantes, estão resumidas na Tabela 1.
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4 - SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO 3D TERMICAMENTE EFICIENTES 
 
O desempenho térmico das paredes exteriores influencia direta-
mente a eficiência energética dos edifícios. A colocação de mate-
riais de isolamento térmico e a eliminação de pontes térmicas é 
essencial para um maior conforto higrotérmico com menores cus-
tos energéticos associados, bem como para uma maior durabilida-
de dos elementos construtivos. 
 
Neste momento, estão a ser realizados estudos com o objetivo de 
automatizar a colocação de isolamentos térmicos em paredes 
impressas. Existem três possíveis caminhos para a aplicação de 
isolamento térmico em I3D (Figura 5), nomeadamente: a) enchi-
mento de paredes ocas com materiais de isolamento térmico, b) 
extrusão de diferentes materiais ao mesmo tempo, lado a lado, 
com, por exemplo, uma camada de argamassa cimentícia, para 
fornecer resistência estrutural, e outra de isolamento, e c) altera-
ção da composição das argamassas já concebidas, incorporando 
aditivos de baixa condutibilidade térmica para melhorar o seu 
desempenho [7].

O isolamento térmico da casa impressa no âmbito do Projeto 
Milestone (Figura 4) foi executado através da aplicação de espu-
ma de poliuretano nas cavidades interiores da parede (caminho 
a)), como se observa na Figura 6. O isolamento extra espesso 
resultou numa casa confortável e energeticamente eficiente [9]. 
No entanto, devido às pressões internas ocorridas após colocação 
do isolamento, ocorreu fissuração das camadas estruturais. 
Assim, além de ser necessário encontrar uma solução automati-
zada para este efeito, deve também ser tida em conta a expansão 
do material de isolamento.

Artigo

Requisitos  
do material

Fatores que condicionam 
o processo de impressão 

Requisitos  
do produto final

• Capacidade de    
  extrusão; 
 

• Fluidez; 
 

• Trabalhabilidade; 
 

• Tempo de presa; 
 

• Adesão entre    
  camadas; 
 

• Resistência  
  mecânica. 

• Dimensão do sistema; 
 
• Velocidade e mobilidade do robô; 
 
• Pressão da bomba; 
 
• Altura da camada; 
 
• Condições ambientais; 
 
• Geometria do bico de extrusão. 

• Custo; 
 

• Desempenho estrutural; 
 

• Isolamento térmico  
  e acústico; 
 

• Resistência ao fogo; 
 

• Permeabilidade; 
 

• Durabilidade. 

Tabela 1 - Requisitos no estado fresco, endurecido e do produto final para misturas 
impressas em 3D (adaptado de Lim et al. [1]; Le et al. [11]; Ma et al. [10]; Ma et al. 
[12]; Buswell et al. [13]; Li et al. [14]; Bos et al. [8]; Rushing et al. [15])

Figura 5 - Soluções de melhoria do isolamento térmico em paredes impressas.

Figura 6 - Aplicação de espuma de poliuretano nas paredes da primeira casa impres-
sa do Projeto Milestone [16].

a) b) c)
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Figura 7 - Exemplo de impressão de argamassas térmicas.

Figura 8 - Parede ventilada com geometria que favorece o conforto térmico [24].

Relativamente à extrusão de diferentes materiais (caminho b)), 
a Figura 7, onde se observa a impressão de argamassas térmi-
cas, apresenta um exemplo do trabalho de investigação que os 
autores deste artigo estão a desenvolver no âmbito do Projeto 
TherBlock3Dp. Este projeto está a ser desenvolvido numa 
colaboração entre a Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto (FEUP), o Instituto de Investigação e Desen vol vi -
mento Tecnológico para a Construção (Itecons), o Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT) e a TU/e, com o objetivo de 
desenvolver blocos impressos com melhor desempenho térmi-
co.

Por fim, relativamente ao caminho c), embora a areia seja o 
agregado mais utilizado na produção tradicional de argamas-
sas, a preocupação com a utilização de materiais sustentáveis 
do ponto de vista ambiental e energético têm favorecido a uti-
lização de outros agregados. Materiais como grânulos de cor-
tiça e de poliestireno expandido (EPS) têm sido utilizados na 
produção de novas argamassas [17], e existe uma grande 
variedade de materiais com baixa densidade e condutibilidade 
térmica que podem ser incorporados na composição de arga-
massas térmicas, nomeadamente, argila expandida e vermi-
culite. No entanto, a menor densidade, que está diretamente 
relacionada com o aumento da porosidade, devido aos agre-
gados porosos incorporados, resulta geralmente numa perda 
de resistência mecânica e de trabalhabilidade da mistura. 
Assim, o desafio reside agora em desenvolver uma mistura 
cimentícia com agregados leves compatíveis com o bico de 
extrusão da impressora, sem comprometer totalmente a sua 
trabalhabilidade e resistência. 

Vários autores têm vindo a desenvolver misturas para I3D; 
Baghban [18] concebeu um compósito extrudível com grânulos 
de aerogel como agregados, cimento e cinzas volantes à base de 
fosfato como ligantes, obtendo valores de condutibilidade térmica 
(λ) entre 0,04 e 0,2 W/(m2K). Alghamdi e Neithalath [19] imprimi-
ram e estudaram o comportamento de uma espuma geopoliméri-
ca à base de cinza volante, com valores de λ entre 0,15 e 0,25 
W/(m2K). No Instituto para a Arquitetura Avançada da Catalunha 
(IAAC) [20], foi criada uma mistura extrudível de adobe, com argi-
la, areia e água, a fim de explorar as propriedades térmicas da 
argila para moderar a transmissão de calor. Falliano et al. [21] 
produziram uma espuma de betão extrudível para ser aplicada 
em painéis isolantes multicamada. O material apresentou um 
valor médio de condutibilidade de 0,13 W/(m2K). 
 
Adicionalmente, tirando o máximo partido da geometria da pare-
de, o desenho paramétrico pode ser utilizado para testar diferen-
tes soluções de formas de parede. O estudo de Kontovourkis et 
al. [22] é um exemplo que se baseia num desenho paramétrico 
integrado para a I3D em argila de paredes pré-fabricadas. A oti-
mização da geometria da parede através deste modelo de dese-
nho implica a utilização de parâmetros e das suas relações intrín-
secas para a geração de geometrias complexas, através de roti-
nas e algoritmos presentes em interfaces de programação gráfi-
ca, como é o caso do Rhinoceros através de plugins, como o 
Grasshopper 3D. 
 
Vários autores exploraram diferentes padrões geométricos, com 
o objetivo de otimizar diferentes parâmetros térmicos, como a 
capacidade de autosombreamento, diminuindo a luz solar direta 
e otimizando o arrefecimento no Verão e a absorção de calor no 
Inverno. Deena et al. [23] desenvolveram um compósito de baixo 
custo para I3D, denominado SaltBlock, que utiliza areia e sal, e 
realizaram vários testes experimentais com o objetivo de testar a 
possibilidade de imprimir formas complexas. Selecionaram a 
forma hexagonal, inspirada pela estrutura alveolar e testaram 
diferentes variações dos vazios, que, além de pouparem material 
e reduzirem o peso dos blocos, também atuam como isolamento 
térmico, obtendo um desempenho térmico correspondente a 0,94 
W/(m2K), para uma espessura de parede de 20 cm. No IAAC [24], 
a geometria externa de uma parede ventilada (Figura 8) impressa 
com recurso à mistura de adobe (referida anteriormente) foi oti-
mizada com o objetivo de aumentar o arrefecimento no Verão e a 
absorção de calor no Inverno. 
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5 - SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO 3D PARA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS HISTÓ-
RICOS 
 
A I3D pode ser útil na reabilitação de edifícios, sobretudo históricos, 
com vista à garantia da sua estabilidade estrutural e esbelteza, man-
tendo o seu valor histórico, cultural e arquitetónico. Apesar da cons-
trução nova ser mais frequente, dada a ideia de que construir um 
novo edifício é mais simples e célere, a reabilitação, quando bem 
planeada e executada, acrescenta riqueza ao património edificado, 
com potenciais vantagens económicas provenientes do turismo e 
desta nova valorização patrimonial. 
 
A reabilitação é uma área sensível pela complexidade, diversidade e 
custos necessários para um trabalho harmonioso e compatível com 
o património existente. Atualmente, têm-se estudado várias técnicas 
para proteger o património histórico e cultural de uma maneira mais 
sustentável, económica e eficiente [25]. 
 
A degradação do património histórico relaciona-se sobretudo com 
causas naturais (chuva incidente, radiação solar), localização geo-
gráfica (altitude, proximidade de zonas costeiras, exposição solar), 
poluição e materiais de construção usados (compatibilidade entre 
eles, cumprimento de requisitos). Alguns dos danos mais frequentes 
encontram-se listados abaixo [26]: 
 

• Biodeterioração; 
• Degradação da madeira; 
• Danos em estruturas de alvenaria; 
• Efeito meteorológico; 
• Deterioração estrutural. 

 
Quando o estado de degradação é bastante severo, a reabilitação 
requer a reconstrução de partes ou a substituição de elementos que 
já não desempenham a sua função, havendo dois principais entra-
ves neste processo [27]: 
 

• Tratando-se de construções bastante antigas, a insuficiência 
ou inexistência de desenhos e da restante documentação do 
projeto dificulta os trabalhos de reabilitação [28, 29]; as solu-
ções usadas até então passam por observação visual ou 
mapeamento manual, consideradas trabalhosas e pouco pre-
cisas [30]; 
 
• Uma parte substancial dos edifícios históricos é construída à 
base de pedra e alvenaria, sendo bastante frequente verificar-
se a existência de peças com acabamentos bastante detalha-
dos, como curvas complexas [30]. A reprodução destes ele-
mentos é complexa e dispendiosa, normalmente levada a 
cabo por técnicos especializados, que cada vez são mais 
escassos. 

 
Com o avanço e desenvolvimento das tecnologias digitais, a colma-
tação destas lacunas é agora facilitada, através do uso de ferramen-
tas de mapeamento (como a fotogrametria e o laser scanning), capa-
zes de recolher dados espaciais e reconstruir o património existente. 
 
A fotogrametria (Figura 9) pode ser descrita como a reconstrução 
dum espaço tridimensional através de um conjunto de fotografias de 
alta-resolução, captadas através de câmaras fotográficas convencio-
nais ou, mais recentemente, drones [31]. É, portanto, um método 
não invasivo e sem contacto, evitando o risco de danos acidentais, o 
que poderia comprometer a durabilidade do edifício. Outra caracte-
rística fundamental da fotogrametria é a disponibilidade de equipa-
mento de custo reduzido, composto por câmaras fotográficas (sem 
grandes requisitos específicos) e outros elementos, como tripés, 
tablets, lasers (para medir distâncias), fita métrica ou craveira [32].
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Figura 9 - Fotogrametria com recurso a drones [32].

Figura 10 - Processo de laser scanning para criação de nuvem de pontos [37].

Por sua vez, o laser scanning (Figura 10) baseia-se na rápida 
aquisição automática de dados espaciais de edifícios existentes 
ou superfícies complexas (extrai milhões de pontos num segun-
do), com elevada precisão na sua extração (milímetro a metro) 
[33, 34, 35]. Trata-se de uma tecnologia que pode ser utilizada no 
património cultural, uma vez que permite o acompanhamento das 
intervenções, a deteção de defeitos e a reprodução de modelos 
existentes. Ao contrário da fotogrametria, requer equipamento 
dispendioso, profissionais qualificados e um planeamento correto 
das estações onde o scanner irá ser colocado, uma vez que 
poderão existir elementos a bloquear o seu alcance [36]. 
 
As duas técnicas permitem a criação de nuvens de pontos, mais 
tarde convertidas em modelos 3D de elevada resolução (com 
recurso a software 3D), sob formas geométricas. 

O estudo proposto por Xu et al. [27] foi dos pioneiros no que se 
refere à reabilitação do património histórico com recurso à I3D. O 
objetivo passou pela reabilitação do rodapé de uma coluna de 
pedra histórica, essencial para sustentar cargas superiores, 
garantir um suporte lateral e evitar deterioração pela água, 
enquanto confere um acabamento mais estético à coluna. 
Recorrendo a uma argamassa cimentícia, foi possível obter um 
desempenho semelhante ao da pedra original relativamente às 
propriedades físicas e ao seu aspeto visual. 
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Esta tarefa de reprodução digital e consequente reconstrução 
de um componente de um edifício histórico passa por várias 
etapas, desde a digitalização 3D da zona a intervencionar até 
à I3D com o material desejado, neste caso uma mistura cimen-
tícia, sendo estas a [27]: 
 

• Aquisição de dados, através do scanner 3D, e obtenção da 
nuvem de pontos, para ser incluída posteriormente num 
modelo digital 3D; 
 
• Criação do ficheiro digital, onde é produzido um ficheiro 
STL (para decomposição da peça digital em camadas) a par-
tir do modelo digital 3D, que dará também informações sobre 
o percurso do bico de extrusão, como já explicado anterior-
mente; 
 
• Impressão da peça, através dos algoritmos criados na 
etapa anterior, responsáveis pelo movimento da impressora 
e pelo processo de extrusão; 
 
• Instalação da peça, na zona deteriorada, havendo ainda 
espaço para o pós-processamento (polimento, por exemplo). 

 
6 - DESAFIOS FUTUROS 
 
A falta de reforço estrutural na I3D é ainda um grande incon-
veniente para aplicações em grande escala. A adição de 
fibras (como as de polipropileno e aço) pode melhorar a duc-
tilidade e a resistência à tração das misturas cimentícios. No 
entanto, a sua utilização altera a reologia das misturas, e pro-
voca um incremento no uso de água. O excesso de fibras 
pode também bloquear o bico de extrusão [38]. Uma alterna-
tiva às fibras é a inserção de barras de reforço em estruturas 
ocas impressas que são posteriormente preenchidas com 
betão ou a utilização de reforço através de cabos [39, 40]. 
 
No campo da impressão 4D, onde a funcionalidade atua como 
quarta dimensão, Khan et al. [41] mencionaram a possibilida-
de de fazer com que o elemento impresso responda aos estí-
mulos externos. Estas propriedades inteligentes intrínsecas, 
que vão desde a autossensibilização de danos e autolimpeza 
até ao autoajuste de parâmetros térmicos, são desafios futu-
ros que comprovam o potencial da utilização desta tecnologia. 
 
As limitações da aplicação de isolamento térmico em elemen-
tos construtivos impressos incluem dificuldades com a conti-
nuidade do isolamento e a existência de pontes térmicas na 
ligação entre painéis. O processo de impressão de diferentes 
componentes no laboratório, que são depois transportados e 
instalados por meio de conectores ou encaixes macho-fêmea 
no local, é atualmente muito comum, o que exige o estudo de 
soluções que possam isolar estas regiões para que não sejam 
pontos vulneráveis (responsáveis por perdas de calor e pro-
blemas de humidade). 
 
Outra dificuldade prende-se com a compatibilidade/aderência 
entre diferentes camadas. Embora a impressão simultânea de 
duas camadas lado a lado (por exemplo, argamassa estrutural 
e isolamento térmico) seja a solução ótima, as diferenças 
entre o tempo de presa de cada material podem afetar a resis-
tência mecânica das paredes. Zareiyan e Khoshnevis [42] 
estudaram a aderência entre as camadas de argamassa 
impressas uma sobre a outra e afirmaram que um tamanho 
máximo de agregado mais pequeno e uma relação 
cimento/agregado mais elevada proporcionam uma melhor 
aderência entre camadas. 
 

Relativamente à produção de soluções de I3D para reabilitação de 
edifícios históricos, os principais desafios estão associados a [27]: 
 

• Dada a elevada precisão nos detalhes da superfície das 
peças, será necessário otimizar um bico de extrusão com 
maior precisão (redução substancial do diâmetro) e adaptável 
a vários materiais;  
 
• O exemplo descrito anteriormente refere-se a uma técnica de 
substituição total do componente; quando se trata do restauro 
de partes danificadas, por corrosão ou perdas de material, é 
necessário estudar e aplicar técnicas de diagnóstico mais com-
plexas, outro tipo de algoritmos para reconstituição da peça e 
ainda técnicas de instalação compatíveis. 

 
Será também desafiante tirar proveito das potencialidades da I3D 
para a conceção de novas argamassas, sobretudo à base de cal 
na área da reabilitação, uma vez que são facilmente aplicáveis na 
colmatação de zonas deterioradas de edifícios históricos. 
Simultaneamente, a adição de resíduos que já não apresentam 
utilidade, fomenta a economia circular e contribui para soluções 
construtivas mais sustentáveis. 
 
Em suma, os principais desafios estão relacionados com a formu-
lação das misturas para impressão e o controlo da sua reologia, 
a resistência estrutural dos elementos impressos, assim como a 
colocação de reforço, e o desempenho térmico e acústico das 
soluções construtivas. As propriedades de durabilidade de todos 
os materiais utilizados, e a necessidade de formar operadores 
que consigam controlar o processo de impressão e integrar o tra-
balho robótico no processo construtivo também são fatores 
importantes. Apesar de existir uma lacuna no que diz respeito à 
regulamentação existente sobre a I3D de grande escala, no início 
de 2021 foi criado um comité oficial para a escalabilidade e ado-
ção comercial da tecnologia na construção, ao abrigo da ISO/TC 
261-ASTM F 42 (WG2), que se designa como JG80, e tem como 
objetivo estabelecer normas e requisitos de qualidade para o 
fabrico aditivo na construção civil (elementos estruturais e de 
infraestruturas). 
 
7 - CONCLUSÃO 
 
No presente artigo foram apresentados os benefícios e desafios 
da aplicação da tecnologia de I3D na indústria da construção. A 
reflexão realizada permitiu compreender que a sua introdução no 
sector permite um grande salto tecnológico, uma vez que possi-
bilita a automatização dos processos construtivos, há muito 
tempo aguardada. 
 
A I3D facilita a criação de formas geométricas complexas a um 
custo inferior, oferecendo aos arquitetos liberdade nos seus pro-
jetos e permitindo a fabricação de elementos adaptados às 
necessidades, sem custos adicionais. Em contraste com os 
métodos construtivos tradicionais, permite a colocação de mate-
rial apenas onde é necessário, poupando assim no seu consumo, 
o que proporciona uma otimização dos componentes de constru-
ção e reduz o impacto ambiental da indústria. 
 
Apesar de esta ser uma técnica amplamente utilizada noutros 
sectores, a sua adoção na construção civil encontra-se numa 
fase inicial de desenvolvimento. A falta de regulamentação exis-
tente e a necessidade de estudos mais aprofundados sobre os 
materiais usados, o reforço estrutural e o contínuo aperfeiçoa-
mento dos sistemas de impressão apresentam-se como ques-
tões que, neste momento, limitam a aplicação da tecnologia em 
grande escala.  
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Relativamente à aplicação de isolamento térmico, os desafios 
futuros relacionam-se com pontes térmicas associadas a descon-
tinuidades de isolamento, falta de isolamento no encaixe entre 
painéis impressos, má aderência entre diferentes materiais 
impressos e ocorrência de fissuração pela expansão dos isola-
mentos térmicos. Quanto à reabilitação de edifícios históricos, 
ainda há um longo caminho a percorrer, não só ligado aos mate-
riais e conceção de diferentes bicos de extrusão, como também 
à articulação das impressoras 3D com as diferentes técnicas de 
mapeamento dos componentes abordadas anteriormente. 
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optar por soluções perfeitamente estudadas 
e garantidas. Atualmente, dentro daquele 
que é o nosso sector de especialização, con-
gratulamo-nos em poder afirmar que somos 
uma das empresas de maior transcendência 
e capacidade de influência. Destacaria em 
particular a nossa gama de soluções para 
isolamento acústico onde fomos pioneiros 
no mercado nacional e participámos de 
forma ativa no desenvolvimento de variadís-
simos projetos que tinham tanto de emble-
máticos como de complexos.  
 
QUAIS SÃO OS VOSSOS PRINCIPAIS PRODUTOS? 
EXISTE ALGUMA NOVIDADE PREVISTA QUE GOS-
TASSE DE DESTACAR? 
 
Dentro do nosso portefólio destacaria as 
nossas gamas de impermeabilização em 
que nos posicionamos como a única empre-
sa presente no mercado nacional que con-
segue oferecer ao mercado, enquanto fabri-
cante, todas as tipologias de impermeabiliza-

COMO DESCREVERIA A EMPRESA E O SEU POSI-
CIONAMENTO NO MERCADO? 
 
A Danosa Eurofoam trata-se de uma empre-
sa de origem portuguesa, criada em 2005, 
configurando a filial portuguesa da Danosa, 
empresa mãe localizada em Espanha. 
Dedicamo-nos à fabricação de produtos e 
soluções construtivas para o sector da cons-
trução, com especial enfoque em impermea-
bilizações e isolamentos. Desde 2005 muita 
coisa mudou, quer no que respeita ao mer-
cado nacional quer ao nível da empresa 
enquanto grupo. Temos vindo a crescer ao 
longo dos últimos anos quer em recursos 
humanos quer em gama de soluções ou 
portfolio oferecido ao mercado, a evolução é 
notória a todos os níveis e baseia-se no 
compromisso claro em oferecer aos nossos 
clientes em particular e ao mercado de forma 
genérica soluções sustentáveis e integral-
mente fabricadas pela nossa empresa, 
dando confiança e certeza de que estão a 

ção (betuminosa, sintética, liquida e cimenti-
cia), bem como a nossa gama de isolamento 
térmico em poliestireno extrudido XPS DANO-
PREN e a nossa gama de isolamento acústi-
co, como aquelas mais representativas quer 
ao nível de faturação, quer ao nível de notorie-
dade. Não obstante, a nossa gama de produ-
tos fabricados é muito extensa e tem crescido 
de forma exponencial ao longo dos últimos 
anos, nomeadamente dentro daquilo que são 
soluções impermeabilizantes de origem distin-
ta às supracitadas (liquida ou cimenticia) ou 
mesmo argamassas técnicas ou sistemas de 
isolamento térmico pelo exterior ETICs. 
 
Estamos, como sempre aliás, a trabalhar ao 
nível do nosso departamento de I+D para lan-
çar várias novidades a médio prazo, alinhadas 
com a evolução do sector e promovendo de 
forma pioneira a mesma. Não obstante, a 
curto prazo estamos neste momento focados 
em dinamizar o nosso portefólio como um todo 
e poder desenvolver negócios que já dispo-
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RIAIS DE CONSTRUÇÃO TÊM E PODEM TER NO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?  
 
Os fabricantes têm de ter um papel absolu-
tamente ativo no desenvolvimento de uma 
política sustentável, a todos os níveis. Os 
que assim não forem estarão condenados a 
muito curto prazo, tal é a emergência do 
tema. 
 
Há já vários anos que para a Danosa esta é 
uma preocupação diária. Por exemplo, em 
Portugal uma das duas unidades produtivas 
que dispomos é exclusivamente dedicada a 
reciclagem e à aplicação do conceito de eco-
nomia circular na indústria, isto é, há um rea-
proveitamento de resíduos de poliestireno 
expandido EPS (como podem ser caixas de 
peixe ou embalagem de televisões) que 
sofrem uma transformação industrial e pas-
sam a entrar na linha produtiva do nosso 
produto final XPS DANOPREN. Tal como 
mencionei anteriormente a sustentabilidade 

mos e queremos dinamizar, incrementando 
o nosso posicionamento dentro do merca-
do. 
 
CONSIDERA QUE A CRESCENTE PREOCUPAÇÃO 
COM A SUSTENTABILIDADE E A EFICIÊNCIA ENER-
GÉTICA TEM UM PESO IMPORTANTE NO APARECI-
MENTO DE NOVOS MATERIAIS? DE QUE FORMA? 
 
Definitivamente tem um peso muito impor-
tante no aparecimento de novos materiais e 
também na readaptação dos existentes 
para que configurem produtos mais susten-
táveis. Levamos já um enorme atraso 
naquilo que é a preservação do nosso pla-
neta e a garantia da sustentabilidade das 
gerações futuras e, para se alcançar as 
metas definidas (que ainda assim poderão 
não ser suficientes), teremos de atacar em 
todas as frentes, isto é, novos produtos e 
adaptação dos existentes.   
 
QUAL O PAPEL QUE OS FABRICANTES DE MATE-

tem de ser vista sob todos os ângulos do negó-
cio e, outra das metas a curto prazo que 
implantámos foi que a produção do produto 
final e da matéria-prima seja realizada no 
mesmo local. Com isto diminuímos os impactos 
nefastos produzidos pelo transporte deste 
material que, até à data, viajava de Lisboa a 
Leiria. Aparte do anteriormente relatado e refe-
rente ao mercado nacional, ao nível do grupo 
reciclamos outros tipos de plásticos como PET 
ou polipropileno, dando assim uma segunda 
vida a estes materiais. 
 
A ESCASSEZ DE MATERIAIS E A SUBIDA DO CUSTO 
PODERÃO RESULTAR NUM ABRANDAMENTO SIGNIFI-
CATIVO NA PROCURA DIRIGIDA AO SECTOR. DE QUE 
FORMA ESTÃO A PERSPETIVAR E A PREPARAR-SE 
PARA ENFRENTAR ESTA NOVA FASE? 
 
A atual conjuntura em que vivemos traduz 
um desafio sem igual para todos os stakehol-
ders do sector da construção, e a forma de 
lidar com uma situação como esta, de cons-
tantes e bruscos incrementos de preço e, 
inclusivamente, e como bem diz, de escas-
sez de materiais, exige uma constante flexi-
bilidade e adaptação por parte de todos eles. 
Acrescentaria ainda a esses 2 fenómenos, a 
escassez de mão-de-obra qualificada no 
sector da construção, que se neste momento 
já se traduz numa importante condicionante 
à sustentabilidade do sector, a curto-médio 
prazo será um bloqueio absoluto ao desen-
volvimento de muitos dos projetos em prazo. 
 
Não obstante esta informação, o mercado con-
tinua bastante intenso e há uma emergente 
necessidade de reabilitar o nosso parque edifi-
cado, pelo que este indicador também nos dá 
uma perspetiva favorável relativamente ao futu-
ro. 
 
Queremos acreditar que vamos saber lidar 
enquanto país com uma situação tão delicada 
como esta e desenvolver medidas que permi-
tam diminuir o impacto dos dois primeiros pon-
tos que mencionou e, simultaneamente, pro-
mover a aposta pelo sector da construção 
enquanto carreira técnica profissional, valori-
zando o sector e as profissões aqui inseridas. 
 
QUANTO A PROJETOS FUTUROS, QUE TIPO DE PRO-
DUTOS OU SOLUÇÕES ESTÃO A DESENVOLVER? 
 
Neste momento encontramo-nos imersos em 
um dos maiores projetos desde que a Danosa 
Portugal nasceu em 2005, fruto da compra de 
um novo complexo industrial, localizado em 
Pombal, que nos permitirá continuar a crescer 
e intensificar a aposta pelo mercado português. 
Neste processo está em projeção ampliação de 
capacidade produtiva e criação de novos pro-
cessos produtivos, uns já claramente definidos 
e outros ainda em estudo, não obstante, toda 
esta informação ainda é confidencial. 
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Entrevista
Carlos Barbot I CEO do Grupo Barbot

Os nossos principais produtos são as tintas 
de interior que compõem a nossa História 
até aos dias de hoje. O passo que já esta-
mos a dar é direcionar a nossa gama para 
uma base sustentável, tal como as nossas 
tintas de base aquosa, sem biocidas ou de 
matérias-primas renováveis. Isto porque 
queremos construir o nosso futuro com base 
na sustentabilidade, sem esquecer os valo-
res que nos fizeram chegar até aqui. 
 
CONSIDERA QUE A CRESCENTE PREOCUPAÇÃO 
COM A SUSTENTABILIDADE E A EFICIÊNCIA ENER-
GÉTICA TEM UM PESO IMPORTANTE NO APARECI-
MENTO DE NOVOS MATERIAIS? DE QUE FORMA? 
 
Ser uma empresa e marca sustentável não é 
uma opção, mas sim uma convicção muito 
forte. Enquanto empresa, temos a responsa-

COMO DESCREVERIA A EMPRESA E O SEU POSI-
CIONAMENTO NO MERCADO? 
 
A Barbot é uma empresa multinacional, de 
espírito familiar e gestão profissional, 100% 
portuguesa e com ambição de ser líder em 
Portugal em tintas de decoração.  
 
Acreditamos que para tornar realidade a 
nossa missão de proporcionar tempo e 
espaço ao nosso consumidor para viver 
Novas Emoções, os nossos produtos têm de 
ser fruto da nossa obsessão em satisfazer 
as necessidades do consumidor, com a 
melhor oferta “value for money” do mercado.  
 
QUAIS SÃO OS VOSSOS PRINCIPAIS PRODUTOS? 
EXISTE ALGUMA NOVIDADE PREVISTA QUE GOS-
TASSE DE DESTACAR? 

bilidade social de proporcionar uma melhor 
casa a todos os portugueses, sem exceção, 
garantindo ao mesmo tempo a sustentabilida-
de do mundo em que vivemos. De sen -
volvermos produtos que na sua conceção já 
são sustentáveis, mas vamos mais além: que-
remos garantir que o produto que vendemos 
volta até nós de modo a podermos diminuir o 
nosso impacto no ambiente. Por fim, aposta-
mos cada vez mais em produtos com maior 
longevidade. Assim garantirmos maior satisfa-
ção do consumidor e diminuímos a quantidade 
de material que colocamos no mercado contri-
buindo para menor impacto em emissões de 
CO2.  
 
QUAL O PAPEL QUE OS FABRICANTES DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO TÊM E PODEM TER NO DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTÁVEL?  



mento na cadeia de distribuição. Esta situa-
ção irá levar a uma inflação generalizada. A 
curto prazo não acreditamos que se reflita 
num abrandamento da procura, porque 
com a pandemia o consumidor passou a 
valorizar mais a casa e querem investir na 
mesma. 
 
Achamos que os reflexos se irão sentir a 
médio prazo, principalmente no processo 
de construção imobiliária. Haverá orçamen-
tos desfasados, entre hoje e a data da exe-
cução de uma obra, pelo que entre o valor 
pago pelo imóvel e o preço da construção a 
margem será muito curta. 
 
QUANTO A PROJETOS FUTUROS, QUE TIPO DE 
PRODUTOS OU SOLUÇÕES ESTÃO A DESENVOL-
VER? 

O mercado da construção ainda tem um 
longo caminho a percorrer para se tornar 
mais sustentável. É um compromisso que 
assumimos e que deve estar em linha com 
o sector. Não se trata de um passo solitário, 
no entanto queremos liderar a transforma-
ção do sector no que diz respeito a essa 
matéria. 
 
A ESCASSEZ DE MATERIAIS E A SUBIDA DO 
CUSTO PODERÃO RESULTAR NUM ABRANDAMEN-
TO SIGNIFICATIVO NA PROCURA DIRIGIDA AO SEC-
TOR. DE QUE FORMA ESTÃO A PERSPETIVAR E A 
PREPARAR-SE PARA ENFRENTAR ESTA NOVA 
FASE? 
 
Infelizmente, os preços têm vindo a 
aumentar, devido à escassez de algumas 
matérias-primas e também do estrangula-
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O nosso foco está, sem dúvida, na sustenta-
bilidade. Nos últimos anos já lançamos no 
mercado tintas mais “amigas do ambiente”, 
como é o caso da Dioplaste ECO e da Barbot 
Nature. Queremos continuar a seguir esse 
caminho com a ajuda do nosso departamen-
to de Inovação & Desenvolvimento. Para isso 
reforçamos continuamente os meios huma-
nos e tecnológicos de modo a conseguirmos 
incrementar a velocidade de inovação da 
nossa oferta. Uma vez que a inovação é 
sempre orientada ao que o consumidor pre-
tende, contamos com a colaboração de 
todos os nossos parceiros e consumidores 
para partilharem as suas necessidades de 
produto connosco. Será este ambiente cola-
borativo que nos permitirá continuar a refor-
çar a nossa posição de referência no Mer -
cado de Tintas.  
 



Entrevista
António Nunes Silva I Chefe Comercial do Grupo Puma Portugal
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QUAIS SÃO OS VOSSOS PRINCIPAIS PRODUTOS? 
EXISTE ALGUMA NOVIDADE PREVISTA QUE GOSTAS-
SE DE DESTACAR? 
 
Em Portugal o Grupo Puma tem uma maior 
relevância na componente dos adesivos de 
colagem de cerâmicas, sendo aqui a nossa 
grande fatia da faturação, embora esteja-
mos a acompanhar as tendências do mer-
cado na área da reabilitação, assim como 
na questão da eficiência energética dos 
edifícios com a evolução dos nossos siste-
mas ETICS que temos adaptado às cons-
tantes exigências que a sustentabilidade 

COMO DESCREVERIA A EMPRESA E O SEU POSI-
CIONAMENTO NO MERCADO? 
 
O Grupo Puma está há mais de 20 anos 
no mercado português, com uma unidade 
fabril em Alverca e um armazém de distri-
buição em Santo Tirso. Temos em 
Portugal uma estrutura pequena, no 
entanto já dispomos de uma rede de distri-
buidores bastante ampla por todo o territó-
rio continental e ilhas. Penso que mesmo 
assim começamos a ter uma posição de 
relevância e reconhecimento no mercado 
da construção. 

ambiental tem imposto. As novidades que 
estamos a preparar têm a ver com a conti-
nuidade da atualização e maior diversidade 
nos sistemas ETICS, e também estamos a 
criar, na área dos adesivos, o complemento 
da gama com mais alguns produtos direcio-
nados ao profissional mais exigente. 
 
CONSIDERA QUE A CRESCENTE PREOCUPAÇÃO COM 
A SUSTENTABILIDADE E A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
TEM UM PESO IMPORTANTE NO APARECIMENTO DE 
NOVOS MATERIAIS? DE QUE FORMA? 
 
Como já comentei anteriormente, desde 
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Penso que o desafio estará em conseguir 
o equilíbrio em encontrar as formulações 
certas para a produção recorrendo a maté-
rias-primas e outros materiais utilizados no 
processo produtivo sustentáveis, com a 
rentabilidade que as empresas necessitam 
para terem capacidade de continuarem 
“vivas” no mercado. 
 
A ESCASSEZ DE MATERIAIS E A SUBIDA DO CUSTO 
PODERÃO RESULTAR NUM ABRANDAMENTO SIGNIFI-
CATIVO NA PROCURA DIRIGIDA AO SECTOR. DE QUE 
FORMA ESTÃO A PERSPETIVAR E A PREPARAR-SE 
PARA ENFRENTAR ESTA NOVA FASE? 

alguns anos, o Grupo Puma em Portugal 
lançou uma gama de produtos - Sistemas 
ETICS mais direcionados para a eficiên-
cia energética, ajudando desta forma a 
sustentabilidade do planeta, sendo que 
mesmo estes sistemas têm tido alguma 
mutação com a incorporação de isolantes 
e outros materiais também eles sustentá-
veis, como por exemplo são a Lã de 
Rocha e a Cortiça. 
 
QUAL O PAPEL QUE OS FABRICANTES DE MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO TÊM E PODEM TER NO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?  

 
É verdade que toda a instabilidade que esta-
mos a sentir diariamente com a constante 
subida nos custos, quer produtivos, quer na 
distribuição, perspetivam a curto prazo o 
abrandamento no sector. No entanto, como 
inicialmente indiquei, tendo o Grupo Puma 
uma estrutura pequena em Portugal, estará 
preparada para as adversidades que pos-
sam vir numa fase de menor procura do 
mercado. Embora também dispomos de 
diversas áreas onde poderemos minimizar 
os danos que o abrandamento possa cau-
sar. 
 
QUANTO A PROJETOS FUTUROS, QUE TIPO DE 
PRODUTOS OU SOLUÇÕES ESTÃO A DESENVOL-
VER? 
 
Um dos principais projetos que temos de 
momento é continuar a fomentar junto do 
mercado, nomeadamente dos profissionais 
da área, a nossa imagem com a aposta de 
maior visibilidade nos pontos de venda. 
Assim como dar continuidade a algumas 
parcerias que temos estabelecido com 
determinadas empresas do sector, com o 
objetivo de em conjunto melhorar a qualida-
de dos trabalhos executados pelos profissio-
nais desta área. 
 
No que diz respeito a soluções de produto, 
estamos a acompanhar a evolução de 
alguns materiais utilizados na construção 
de forma a darmos a solução para uma 
melhor aplicação, e de forma também a 
obter a performance desejada, estando aqui 
a referir-me expressamente à nossa gama 
de adesivos. Nesta área estamos a comple-
mentar a nossa gama de adesivos muito 
direcionada à cerâmica de grande formato, 
com especial incidência para a Lâmina 
Cerâmica.  
 
Atualmente, esta é uma das tendências que 
o mercado apresenta e, também aqui, além 
do desenvolvimento dos produtos, temos 
tido uma especial preocupação em prestar 
um serviço aos profissionais do sector (dis-
tribuidores, aplicadores, construtores, pres-
critores, etc.) com sessões formativas relati-
vas às boas práticas na aplicação destes 
novos formatos, que requerem cuidados 
suplementares para uma aplicação de exce-
lência. 
 
Iremos em 2022 dar continuidade ao desen-
volvimento das nossas soluções para a rea-
bilitação, sobretudo no que diz respeito à 
linha de betão e argamassas especiais para 
reabilitação, mas principalmente às solu-
ções dos nossos sistemas ETICS, de forma 
a acompanhar a evolução deste mercado e 
paralelamente obter sistemas cada vez 
mais sustentáveis e amigos do ambiente. 
 



Entrevista
Ávila e Sousa I Diretor Técnico e Marketing da Gyptec Ibérica
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QUAIS SÃO OS VOSSOS PRINCIPAIS PRODUTOS? 
EXISTE ALGUMA NOVIDADE PREVISTA QUE GOSTAS-
SE DE DESTACAR? 
 
Para além da produção das gamas mais habi-
tuais de placas de gesso (standard, hidrófuga, 
anti-fogo e alta dureza), em diversas espessu-
ras e comprimentos de placa a que o mercado 
está habituado, a Gyptec fabrica outros produ-
tos diferenciados. A placa GYPCORK, que 
associa as propriedades das placas de gesso 
Gyptec às do aglomerado de cortiça expandi-
do da Amorim, é um exemplo de sucesso, em 
Portugal como além-fronteiras. 
 
Outro exemplo de sucesso é a placa Gyptec 
PROTECT, que sendo revestida com uma 
tela especial em fibra de vidro em vez de 

COMO DESCREVERIA A EMPRESA E O SEU POSI-
CIONAMENTO NO MERCADO? 
 
A Gyptec Ibérica é uma empresa pioneira na 
produção de placas de gesso laminado em 
Portugal, desde 2009. O facto de estar inte-
grada num grupo empresarial português, o 
Grupo Preceram, também ele com fortes tra-
dições na indústria dos materiais de constru-
ção, permite-lhe estar na linha da frente 
para, em conjunto com outros parceiros, 
assegurar a caracterização de soluções 
construtivas para a construção e reabilita-
ção. 
 
Pensamos que essa é uma das razões prin-
cipais para o sucesso da marca e a utiliza-
ção em inúmeras obras na península ibérica. 
 

papel, possui características técnicas muito 
interessantes, nomeadamente o comporta-
mento à humidade e ao fogo. Com a sua cor 
característica verde alface, esta placa tem 
tido uma procura crescente em utilizações 
muito diferenciadas, o que nos tem colocado 
também alguns desafios e apontado cami-
nhos para o desenvolvimento de novos pro-
dutos e soluções, previstos para o próximo 
ano. 
 
Retomando uma frase que temos vindo a utili-
zar em algumas campanhas: mais do que pla-
cas de gesso a Gyptec tem a Solução. É esta 
a nossa preocupação e o nosso objetivo.  
 
CONSIDERA QUE A CRESCENTE PREOCUPAÇÃO 
COM A SUSTENTABILIDADE E A EFICIÊNCIA ENERGÉ-



Essas são também as preocupações da Gyptec, 
que se refletem na inovação produtiva: placas 
mais leves, com estrutura interna alveolar de gran-
de resistência mecânica e redução em 30% da 
condutibilidade térmica. 
 
Por outro lado, dentro do Grupo Preceram, a aber-
tura da fábrica de lã mineral Volcalis, também vem 
responder a essa procura de novos materiais efi-
cientes de isolamento térmico e acústico. 
 
Como já amplamente comentado, a situação de 
confinamento e teletrabalho a que muitos fomos 
sujeitos desde o aparecimento da pandemia, cha-
mou a atenção para a urgente necessidade de os 
edifícios terem um bom isolamento acústico e tér-
mico. Todos percebemos o quão essencial é o con-
forto para a nossa produtividade e saúde. 
 

TICA TEM UM PESO IMPORTANTE NO APARE-
CIMENTO DE NOVOS MATERIAIS? DE QUE 
FORMA? 
 
Sem dúvida! Se há alguns anos estas 
questões eram vistas como um tema 
debatido por um reduzido grupo, quase 
um clube de amigos, agora estão final-
mente na ordem do dia. 
 
São cada vez mais evidentes as con-
sequências da alteração climática, e o 
sector da construção (materiais, edifí-
cios e sua utilização) é responsável por 
uma grande fatia das emissões prejudi-
ciais. Temos que reduzir o consumo de 
matérias-primas virgens e promover o 
consumo eficiente de energia. 
 

Paralelamente existe uma estratégia europeia 
de apoio à conversão energética dos edifícios, 
materializada em Portugal no PRR e nos pro-
gramas de apoio do Fundo Ambiental, que sub-
sidia as intervenções ao nível do isolamento 
térmico, entre outras. 
 
Os próximos anos vão ser fundamentais para 
assegurarmos a renovação do nosso parque 
edificado. Portugal não pode continuar a figurar 
nas estatísticas dos países em que mais se 
morre de frio em casa.  
 
QUAL O PAPEL QUE OS FABRICANTES DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO TÊM E PODEM TER NO DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL?  
 
Considero que têm um papel fundamental e 
devem contribuir para esta evolução de menta-
lidades e comportamentos. Não podemos, no 
entanto, esquecer que estes fazem parte de 
um mecanismo maior, com várias peças funda-
mentais: promotores, técnicos, construtores e 
entidades licenciadoras.  
 
A ESCASSEZ DE MATERIAIS E A SUBIDA DO CUSTO 
PODERÃO RESULTAR NUM ABRANDAMENTO SIGNIFI-
CATIVO NA PROCURA DIRIGIDA AO SECTOR. DE QUE 
FORMA ESTÃO A PERSPETIVAR E A PREPARAR-SE 
PARA ENFRENTAR ESTA NOVA FASE? 
 
É verdade que nos encontramos numa situa-
ção paradoxal, e que não é exclusiva do sector 
da construção/imobiliário: por um lado uma 
forte procura e do outro uma crescente dificul-
dade em assegurar produto, tudo coroado por 
um escalar dos custos de produção, desde as 
matérias-primas à energia. 
 
No entanto, as perspetivas são favoráveis e, 
até agora, todos os indicadores têm sido con-
sistentes com um crescimento do sector, ape-
sar de tímido. Portugal continua a ser atrativo 
aos olhos dos investidores estrangeiros e, por 
outro lado, a procura interna será reforçada 
com as verbas a disponibilizar para a requalifi-
cação energética dos edifícios.  
 
QUANTO A PROJETOS FUTUROS, QUE TIPO DE PRO-
DUTOS OU SOLUÇÕES ESTÃO A DESENVOLVER? 
 
Ao nível industrial, dentro do grupo, reforçámos 
recentemente a gama de isolamento Volcalis 
com novas espessuras e estamos em proces-
so de ampliação da unidade produtiva de lã 
mineral. 
 
Assim, e respondendo também ao conjunto de 
questões já abordadas, vamos apostar na 
divulgação, tanto a técnicos como ao consumi-
dor, de soluções que contribuam para o confor-
to térmico e acústico, e para melhorar a quali-
dade do ar interior e o comportamento energé-
tico dos edifícios. 
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Entrevista
António Ricardo Oliveira I Administrador da OLI

mos inovadores são os protagonistas. 
 
CONSIDERA QUE A CRESCENTE PREOCUPAÇÃO 
COM A SUSTENTABILIDADE E A EFICIÊNCIA ENER-
GÉTICA TEM UM PESO IMPORTANTE NO APARECI-
MENTO DE NOVOS MATERIAIS? DE QUE FORMA? 
 
Quando usamos mais 74% de recursos 
naturais do que os ecossistemas do planeta 
conseguem regenerar, a sustentabilidade 
não pode ser um objetivo de futuro, mas um 
dever do presente. 
 
Por isso, o foco da OLI tem sido o desenvol-
vimento de soluções que contribuam para 
um futuro sustentável, potenciando a redu-
ção do consumo de água, na medida em 
que sabemos que a gestão da água será um 
dos maiores desafios da humanidade.  
 
Acreditamos que o nosso trabalho não só 
influencia o comportamento do consumidor, 
como também motiva os fabricantes de 
materiais. 
 
QUAL O PAPEL QUE OS FABRICANTES DE MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO TÊM E PODEM TER NO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?  
 
Os fabricantes de materiais de construção 
têm um papel importante no desenvolvimen-
to sustentável, seja ao nível dos processos 
de fabrico, seja a nível dos produtos que 
desenvolvem.  
 
Por exemplo, a OLI não desenvolve apenas 
soluções e produtos sustentáveis. A OLI 
desenvolve uma estratégia integrada de 

COMO DESCREVERIA A EMPRESA E O SEU POSI-
CIONAMENTO NO MERCADO? 
 
A OLI é a maior produtora de autoclismos da 
Europa do Sul e parceira dos maiores 
“players” mundiais de cerâmica sanitária. A 
inovação define o seu ADN e traduz a mis-
são de colocar a inovação ao serviço da pre-
servação da água e da inclusão no espaço 
de banho. Diariamente, o Centro de 
Investigação e Desenvolvimento da empre-
sa estuda novas soluções para uma casa de 
banho hidricamente eficiente, confortável e 
inclusiva. 
 
A inovação das soluções, a personalização 
do produto para responder às especificida-
des de cada mercado, a obtenção de diver-
sas certificações internacionais para autenti-
car a qualidade e a segurança das soluções 
nas várias geografias e o design de autor 
têm sido fundamentais para o posicionamen-
to da OLI como uma marca global. 
 
Hoje, a OLI está presente em casas de 
banho de 80 países dos 5 continentes.  
 
QUAIS SÃO OS VOSSOS PRINCIPAIS PRODUTOS? 
EXISTE ALGUMA NOVIDADE PREVISTA QUE GOS-
TASSE DE DESTACAR? 
 
Das torneiras de boia que asseguram o rápi-
do e silencioso enchimento do autoclismo, 
às resistentes estruturas autoportantes que 
permitem ao utilizador ajustar a altura do 
sanitário, até às placas de comando dese-
nhadas por arquitetos de renome mundial, a 
OLI tem um valioso portefólio, onde autoclis-

sus tentabilidade, na medida em que o nosso 
complexo industrial produz a sua própria ele-
tricidade através de uma energia renovável e 
limpa. Na cobertura do complexo industrial 
foram colocados 2.800 painéis fotovoltaicos, 
numa área total de 5.500 m², representando 
uma potência global de mil Kwp (quilowattpi-
co). 
 
Comprometida também com o ecossistema 
em que se insere, a OLI plantou um muro 
verde com 400 plantas arbustivas ao longo de 
todo o perímetro do complexo industrial, com 
o objetivo de diminuir a pegada de carbono, 
aumentar a qualidade do meio ambiente da 
comunidade e valorizar a envolvente paisa-
gística. 
 
Queremos ter um papel ativo na preservação 
ambiental e na qualidade de vida da comuni-
dade. A produção solar fotovoltaica e a planta-
ção de um perímetro verde refletem também 
o compromisso de salvaguardar o planeta e a 
qualidade de vida das pessoas, desenvolven-
do novas e melhores soluções que garantam 
a diminuição do consumo de água, através de 
práticas diárias sustentáveis. 
 
A ESCASSEZ DE MATERIAIS E A SUBIDA DO CUSTO 
PODERÃO RESULTAR NUM ABRANDAMENTO SIGNIFI-
CATIVO NA PROCURA DIRIGIDA AO SECTOR. DE QUE 
FORMA ESTÃO A PERSPETIVAR E A PREPARAR-SE 
PARA ENFRENTAR ESTA NOVA FASE? 
 
Ainda não sentimos esse abrandamento de 
forma estruturada e sistemática, no entanto 
temos vindo a reforçar a nossa capacidade 
comercial ao nível do acompanhamento de 
projeto potenciando a nossa presença na 
futura dinâmica de mercado.  
 
Temos também procurado assegurar a máxi-
ma estabilidade ao nível do preço dos nossos 
produtos com vista a garantir que os parceiros 
distribuidores assegurem o fornecimento de 
sistemas sanitários nos projetos em curso e 
consigam ter a robustez necessária para cotar 
novos projetos de forma estável.  
 
Como fabricantes, estamos num processo 
contínuo de otimização de meios de produ-
ção, materiais alternativos e fornecimentos 
mais diversificados com vista a minimizar o 
forte impacto que temos tido com aumento do 
custo das matérias-primas e das operações 
logísticas. 
  
QUANTO A PROJETOS FUTUROS, QUE TIPO DE PRO-
DUTOS OU SOLUÇÕES ESTÃO A DESENVOLVER? 
 
Pretendemos continuar a desenvolver produ-
tos inovadores e sustentáveis, em que a digi-
talização e a conectividade vão melhorar a 
monitorização e controlo remoto dos equipa-
mentos. 
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nantes da atmosfera interior em compostos 
inertes e não prejudiciais à saúde, tais como 
os COV (compostos orgânicos voláteis) e 
formaldeídos. Relativamente às lãs minerais, 
além de sermos a única empresa que ofere-
ce simultaneamente lãs de vidro e de rocha, 
o enfoque vai para as soluções de isolamen-
to técnico para a climatização e a indústria, 
na gama ULTIMATE, que alia as melhores 
prestações das lãs minerais, no comporta-
mento acústico, térmico e ao fogo. 
 

CONSIDERA QUE A CRESCENTE PREOCUPAÇÃO 
COM A SUSTENTABILIDADE E A EFICIÊNCIA ENER-
GÉTICA TEM UM PESO IMPORTANTE NO APARECI-
MENTO DE NOVOS MATERIAIS? DE QUE FORMA? 
 
Claro que sim. Na resposta anterior, deixei 
um exemplo que vai diretamente de encon-
tro aos desafios de sustentabilidade: o 
webercol flex lev. Podia referir ainda as solu-
ções de ETICS para as fachadas ou o isola-
mento de coberturas. A Saint-Gobain 
Portugal tem um papel preponderante na 
disponibilização de soluções energetica-
mente eficientes porque os seus sistemas 
podem ser aplicados em toda a envolvente 
exterior e interior dos edifícios. São soluções 
testadas e validadas, promovendo a confian-
ça do promotor, do projetista, do empreiteiro 
e do consumidor/utilizador. Hoje, já não se 
questionam as exigências de eficiência ener-
gética, mas antes soluções de conforto e 
bem-estar traduzidos em qualidade de vida 
nos edifícios, onde cada vez passamos mais 
tempo, seja para morar, para trabalhar ou 
para conviver. 
 
QUAL O PAPEL QUE OS FABRICANTES DE MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO TÊM E PODEM TER NO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?  
 
Para além de produzir materiais mais sus-
tentáveis, os fabricantes podem adotar polí-
ticas internas mais abrangentes. Por exem-
plo, através da eficiência industrial, limitando 
os desperdícios e fazendo aproveitamento 
dos mesmos, incorporando-os na formula-
ção de outros produtos. Pro cu rando ener-
gias alternativas e investindo continuamente 
em I&D; contratando sempre que possível 
com fornecedores de proximidade, gerindo a 
quantidade e o ti po de embalagens, etc. 
Apos tando em soluções menos impactantes 
que se adequem novas oportunidades e ten-

COMO DESCREVERIA A EMPRESA E O SEU POSI-
CIONAMENTO NO MERCADO? 
 
A Saint-Gobain Portugal oferece ao mercado 
nacional uma gama muito alargada de pro-
dutos e soluções em atividades que se com-
plementam perfeitamente. Na Weber, 
empresa líder na atividade de argamassas 
industriais, disponibilizamos soluções de 
colagem e betumação de cerâmica, de 
revestimento e renovação de fachadas e 
pavimentos. A Placo® integra uma gama 
completa de produtos de gesso e de gesso 
laminado, enquanto a ISOVER disponibiliza 
isolamentos em lãs minerais, de vidro e de 
rocha, assumindo uma posição de liderança 
no segmento de climatização. A nossa visão 
é a de oferecer sistemas que integram as 
soluções das marcas referidas aos interve-
nientes da cadeia de valor para o sector da 
construção, seja nova ou em renovação. 
 
QUAIS SÃO OS VOSSOS PRINCIPAIS PRODUTOS? 
EXISTE ALGUMA NOVIDADE PREVISTA QUE GOS-
TASSE DE DESTACAR? 
 
Na atividade de argamassas, destacaria um 
produto inovador: o webercol flex lev que é 
um cimento-cola com metade do peso e com 
o mesmo rendimento de um produto conven-
cional. É particularmente relevante porque 
responde a múltiplos desafios: incorpora 
cerca de 30% de matérias recicladas, sendo 

um excelente exemplo de 
economia circular e, em 
termos logísticos, há uma 
óbvia poupança, diminuin-
do o custo unitário de 
transporte e de emissões 
poluentes. Na atividade 
dos gessos, refira-se a tec-
nologia Activ’Air® presente 
nas placas de gesso lami-
nado e que purifica o ar, 
transformando os contami-

dências como a construção leve. O propósito 
da Saint-Gobain “Making The World A Better 
Home” reflete o nosso compromisso com a 
sustentabilidade. 
 
A ESCASSEZ DE MATERIAIS E A SUBIDA DO CUSTO 
PODERÃO RESULTAR NUM ABRANDAMENTO SIGNIFI-
CATIVO NA PROCURA DIRIGIDA AO SECTOR. DE QUE 
FORMA ESTÃO A PERSPETIVAR E A PREPARAR-SE 
PARA ENFRENTAR ESTA NOVA FASE? 
 
Os indicadores económicos sugerem que a 
dinâmica continuará forte num curto e médio 
prazo. Há poucos dias, foi comunicado que as 
licenças de construção para obra nova cresce-
ram 12%, o acesso ao crédito continua facilita-
do com taxas de juro atrativas. Há ainda falta 
de construção, especialmente para habitação. 
Seja como for, há que atentar nas novas ten-
dências e oportunidades. Sabemos que, para 
além da escassez e aumento impactante dos 
custos dos materiais, a falta de mão-de-obra é 
hoje talvez o maior entrave e porventura o 
maior desafio a ultrapassar. Sem mão-de-obra 
suficiente e especializada, há que pensar em 
soluções que permitam aumentar a rentabili-
dade, sem aumentar os custos e respondendo 
aos pa drões de eficiência e conforto: a meca-
nização e prefabricação são um caminho, sem 
dú vida. A Saint-Gobain tem conhecimento e 
soluções que se adaptam perfeitamente a 
estas tendências, que já são uma realidade 
com muita margem de crescimento. 
 
QUANTO A PROJETOS FUTUROS, QUE TIPO DE PRO-
DUTOS OU SOLUÇÕES ESTÃO A DESENVOLVER? 
 
Em 2022, vamos reforçar a nossa oferta com 
novos produtos nas atividades que já desen-
volvemos, mas também alargando o nosso 
âmbito. Queremos continuar a reforçar a 
nossa posição no mercado com a integração 
das marcas, oferecendo a melhor experiência 
possível aos nossos clientes. A médio prazo, 
temos projetos de I&D muito interessantes. 
Posso destacar a construção com impressão 
3D, similar ao projeto Milestone desenvolvido 
pelos nosso colegas na Holanda. 
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dar origem ao produto final, tendo por base 
as rochas constituintes. 
 
Tendo em consideração a estratégia defini-
da pela administração e constituída essen-
cialmente por um crescimento gradual e 
sustentado, que permita o esforço da sua 
capacidade económica e financeira, a TER-
MOLAN aponta como objetivos dotar a 
organização de recursos que permitam 
alcançar uma melhor gestão e controlo de 
todos os negócios da empresa. 
 
Conscientes também das preocupações 
ambientais por parte da sociedade atual e 
da consequente necessidade de ações de 
proteção ambiental e prevenção da polui-
ção, a TERMOLAN conta com diversas 
medidas com o objetivo de racionalizar a uti-
lização de recursos e evitar ou minimizar os 
potenciais impactos ambientais decorrentes 
da sua atividade, nas suas unidades fabris. 

COMO DESCREVERIA A EMPRESA E O SEU POSI-
CIONAMENTO NO MERCADO? 
 
A TERMOLAN, SA é fabricante de lã de 
rocha para isolamentos térmicos, acústi-
cos e de proteção ao fogo, sob a forma de 
mantas, painéis, coquilhas ou a granel, 
apresentando uma gama de produtos com 
diversas propriedades físicas e mecâni-
cas, com ou sem revestimento, de acordo 
com a finalidade para a qual se destinam. 
 
Sendo a única empresa em Portugal a pro-
duzir lã de rocha, possui atualmente duas 
unidades industriais localizadas no conce-
lho de Santo Tirso, tendo iniciado a ativida-
de no ano de 1975. 
 
O processo produtivo da lã de rocha consis-
te na fusão de basalto a altas temperaturas, 
obtendo-se as fibras minerais, que através 
de um processo de compactação e cura vão 

Nesse âmbito, a TERMOLAN dispõe da 
adoção das melhores tecnologias disponí-
veis para o sector, garantindo a máxima efi-
ciência do processo produtivo, alinhadas 
com o licenciamento ambiental das unida-
des de produção e o cumprimento das nor-
mas e requisitos ambientais em vigor. 
 
QUAIS SÃO OS VOSSOS PRINCIPAIS PRODUTOS? 
EXISTE ALGUMA NOVIDADE PREVISTA QUE GOSTAS-
SE DE DESTACAR? 
 
A TERMOLAN disponibiliza um vasto portfólio 
de produtos muito adequados a cada situação 
ou solução construtiva, para responderem às 
necessidades atuais de isolamento térmico, 
acústico e de proteção contra o fogo em edifí-
cios, quer em construção nova quer em reabi-
litação de edifícios existentes. 
 
A título de exemplo os nossos produtos 
podem ser incluídos em soluções de isola-



75

o planeta. Aliados ao elevado grau de 
comportamento térmico, estes são produ-
tos que se distinguem da generalidade dos 
produtos de isolamento porque beneficiam 
ainda de um excelente comportamento 
acústico, bem como da sua capacidade de 
proteção ao fogo - produtos incombustí-
veis (EUROCLASSE A1). 
 
CONSIDERA QUE A CRESCENTE PREOCUPAÇÃO 
COM A SUSTENTABILIDADE E A EFICIÊNCIA ENER-
GÉTICA TEM UM PESO IMPORTANTE NO APARECI-
MENTO DE NOVOS MATERIAIS? DE QUE FORMA? 
 
A construção energeticamente eficiente, 
que se baseia em práticas sustentáveis na 
construção, é uma via para a melhoria da 
qualidade dos edifícios, e a utilização de 
um correto isolamento, como é a lã de 
rocha fabricada pela TERMOLAN, com a 
sua versatilidade, permite aumentar a qua-
lidade e eficácia de uma construção nova 
e/ou reabilitação de uma construção exis-
tente, a longo prazo e a um custo perfeita-
mente suportável, reduzindo ao mesmo 
tempo o consumo energético dos mes-
mos, bem como corrigindo patologias rela-
cionadas com a degradação dos edifícios. 
 
É, portanto, fundamental, que os materiais 
possuam características que permitam 
acrescentar mais-valia no âmbito da sus-
tentabilidade e eficiência energética, como 
por exemplo o fabrico dos mesmos de 
acordo com toda a regulamentação am -
bien tal em vigor e a implementação em 
soluções construtivas de produtos de iso-
lamento que sejam capazes de responder 
aos requisitos térmicos, acústicos e de 
proteção ao fogo nos edifícios. 
 
QUAL O PAPEL QUE OS FABRICANTES DE MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO TÊM E PODEM TER NO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?  
 
A sustentabilidade ambiental do sector da 
construção está intrinsecamente relacio-
nada com o fabrico de materiais que con-
tribuam para a diminuição e prevenção da 
poluição. Assim, os materiais fabricados 
com todos os cuidados de preservação 
ambiental devem ser aqueles que estão 
presentes em soluções construtivas que 
são desenvolvidas em função da sustenta-
bilidade económica e ambiental de um 
projeto. 
 
Os produtos de lã de rocha fabricados pela 
TERMOLAN são naturais, inorgânicos, 
minerais e sustentáveis e sendo fabrica-
dos segundo padrões de qualidade previa-
mente definidos e tendo em conta a espe-
cificidade da sua utilização, estão aptos 
para serem incorporados neste tipo de 
soluções.  

mento em coberturas inclinadas ou pla-
nas, pavimentos, tetos falsos, paredes 
divisórias, paredes pelo interior e/ou 
paredes pelo exterior (ETICS e fachadas 
ventiladas), entre outros. 
 
De entre todas estas soluções, podemos 
destacar o isolamento térmico de facha-
das pelo exterior (sistema ETICS), com a 
aplicação dos produtos de lã de rocha do 
tipo RE Coat / RE Coat+.  
 
Estes produtos, quando aplicados na so -
lução em questão, permitem que se redu-
zam ao máximo os processos de transfe-
rências de calor entre os ambientes inte-
rior e exterior, algo que é indispensável 
para o bem-estar e conforto do utilizador 
no interior de um edifício, bem como para 
a redução e consequente poupança dos 
consumos energéticos do mesmo, pro-
porcionando benefícios am bien tais para 

A ESCASSEZ DE MATERIAIS E A SUBIDA DO CUSTO 
PODERÃO RESULTAR NUM ABRANDAMENTO SIGNIFI-
CATIVO NA PROCURA DIRIGIDA AO SECTOR. DE QUE 
FORMA ESTÃO A PERSPETIVAR E A PREPARAR-SE 
PARA ENFRENTAR ESTA NOVA FASE? 
 
É um facto que vivemos neste momento num 
período de grande instabilidade a nível mun-
dial e o sector da construção tem sido bas-
tante afetado por isso. No entanto, a aposta 
no isolamento dos edifícios é de extrema 
importância, dado que nos permite obter o 
desejado conforto, bem-estar e segurança 
que tanto preservamos, quer nas nossas 
habitações, quer no nosso espaço de traba-
lho. 
 
Relativamente à TERMOLAN em concreto e 
devido à elevada qualidade dos produtos que 
fabrica, excelentes isolantes térmicos e 
acústicos, incombustíveis, com muito bom 
comportamento face à água e quimicamente 
neutros, constituem-se como isolamentos de 
excelência, com grande aplicabilidade em 
todo o mundo. A sua utilização tem vindo a 
aumentar, devido à perceção das suas quali-
dades e à substituição de outros isolantes 
tradicionais (como por exemplo os de com-
bustão fácil) pela lã de rocha, produto que 
apresenta a versatilidade como a sua maior 
vantagem. E tudo isto num momento em que 
as exigências são cada vez maiores em rela-
ção à segurança contra incêndios, à redução 
do consumo energético e ao conforto acústi-
co de um edifício. 
 
QUANTO A PROJETOS FUTUROS, QUE TIPO DE PRO-
DUTOS OU SOLUÇÕES ESTÃO A DESENVOLVER? 
 
Relativamente aos projetos futuros, temos 
prevista a construção de uma central fotovol-
taica para produção de energia para autocon-
sumo, indo assim ao encontro das indicações 
da APA e da DGEG, contribuindo deste modo 
para a redução das emissões de gases e 
dando assim início ao processo de descarbo-
nização, até 2050, para um modelo energético 
assente na neutralidade carbónica. 
 
A sustentabilidade carbónica é uma preocu-
pação constante para a TERMOLAN, bem 
como as questões ambientais e as altera-
ções climáticas. 
 
Temos também previsto o aumento da capa-
cidade produtiva nos próximos cinco anos. 
  
Todavia, estamos também atentos para apre-
sentar novas soluções isolantes, tanto no 
aspeto acústico como no aspeto térmico e de 
proteção contra o fogo, bem como em dispor 
sempre das melhores tecnologias disponí-
veis para o sector, de forma a podermos 
fabricar um produto que responda às neces-
sidades dos nossos clientes. 
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Casa Pêro  
Uma casa que nao deixa ninguém indiferente, tanto pela sua simplicidade formal como pela sua linguagem purista

O lote onde se localiza a casa Pêro é 
exíguo e apresenta apenas sete 
metros de frente. 
 
A impossibilidade de abrir vãos nas 
duas empenas laterais constituiu um 
verdadeiro desafio. 
 
A solução encontrada funciona como 
uma ilusão que, utilizando a geome-
tria e o recurso a apenas duas cores 
(o branco e o preto) conseguiu unir as 
quatro fachadas deste objeto arquite-
tónico, dotando-o de unidade formal e 
anulando dessa forma o impacto 

negativo dessa condicionante legal - 
transformando as empenas cegas em 
algo imprescindível para a compreensão 
do todo. 
 
A casa, para otimizar a área do lote, está 
implantada num dos seus limites, à face 
da rua Pêro Alenquer. Decidiu-se implan-
tar a cave apenas um metro e meio abai-
xo do nível da rua para que dessa forma 
a rampa de acesso à garagem tivesse 
apenas cinco metros de comprimento. O 
piso do rés-do-chão e o logradouro ficam, 
por essa razão, metro e meio acima do 
nível da rua. 

A sala de estar está ligada à zona de estar exte-
rior e apresenta um pé direito de quatro metros 
e meio. O fogão de sala fica numa posição cen-
tral, organiza o espaço da sala e assume um 
desenho inusitado, mas coerente com a lingua-
gem abstrata, geométrica e purista que define 
este edifício, tanto nos pormenores como no 
todo. 
 
A cozinha e a sala de jantar ligam-se à sala de 
estar, apesar de estarem um metro e meio 
acima desta. Este piso apresenta uma lógica 
open-space e uma grande permeabilidade 
visual entre os diferentes espaços interiores e a 
área exterior. 

Arquitetura
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Os acessos verticais (escadas e ele-
vador), localizados no centro da 
casa, organizam todo o espaço inte-
rior. 
 
No piso superior, existem dois quar-
tos voltados para a área posterior do 
lote e dois quartos voltados para a 
rua principal. 
 
Na parte posterior do lote existe uma 
piscina e um espaço de estar com 
pavimento em madeira. 
 
No topo do edifício há um rooftop 

que permite ver o pôr do sol na 
Foz do Douro. 
 
A serenidade da cor branca 
domina os espaços interiores, 
não só nos tetos e paredes, mas 
também no acabamento em 
microcimento dos pavimentos e 
no design minimalista da carpin-
taria. 
 
A decoração introduziu as cores 
e permitiu personalizar os espa-
ços de acordo com a personali-
dade dos proprietários. 

FICHA TÉCNICA 
 

• NOME DA OBRA: Casa na Rua Pêro Alenquer 
 

• GAB. DE ARQUITETURA: Traço Alternativo Arquitectos Associados 
 

• ANO DE CONCLUSÃO: 2018 
 

• ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO: 320 m² 
 

• LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Porto, Portugal 
 

• AUTOR DO PROJETO: Nuno Campos 
 

• CRÉDITOS DAS FOTOGRAFIAS: Marta Marques Fotografia;  
  Traço Alternativo Arquitectos Associados 
 

• CLIENTE: António Vale 
 

• COLABORADORAS: Cláudia Oliveira, Ana Mesquita 
 



Edifício habitacional de luxo em Oeiras 
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A Traçado Regulador, empresa 
portuguesa dedicada ao de -
sen volvimento de projetos e à 
consultoria em arquitetura e 
engenharia, está a desenvolver 
um novo projeto para a cons-
trução de um edifício habitacio-
nal de luxo em Oeiras. 

O projeto, com um total de 1.760 m2 de cons-
trução, reparte-se em 7 apartamentos pre-
mium com áreas entre os 53 m² e 286 m², 
dotados de 2 a 3 lugares de estacionamento 
para cada um, e encontra-se situado numa 
das ruas mais caras de Portugal perto do 
Oeiras Parque, no coração do Parque dos 
Poetas. 

No último andar deste edifício podemos encontrar 
uma penthouse, com a maior área de construção 
do projeto (286 m²), que disponibiliza a utilização 
exclusiva de um rooftop e uma vista extraordinária 
para o Rio Tejo. 
 
“Este novo projeto, que se assume como um 
marco nesta zona de Oeiras, caracteriza-se pela 

Arquitetura
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sua espacialidade interna muito rica, 
pelas áreas generosas e pelo aproveita-
mento da vasta iluminação natural.  
 
Estas caraterísticas permitem uma 
vivência harmónica e uma vista única e 
desafogada de 180º sobre o magnífico 
estuário do Tejo possibilitando, aos seus 

futuros moradores, uma conexão 
especial entre a construção e o 
espaço natural”, afirma João de 
Sousa Rodolfo, arquiteto e CEO da 
Traçado Regulador. 
 
Característico dos projetos da 
Traçado Regulador, os apartamen-

tos do novo edifício demonstram uma lingua-
gem contemporânea, através da harmonia 
entre o jogo de transparências, cheios e 
vazios, luz e sombra, projetando uma noção 
de espaço alargada e aberta. 
 
FONTE: YOUNGNETWORKGROUP 
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Lda
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E-mail: geral@exclamacao.agency
Site: www.exclamacao.agency

Hill+Knowlton Strategies
Avenida 24 de Julho, 62    
1200-869 Lisbon
Site: www.hkstrategies.com
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Tlm: 914 749 407
E-mail: 
susanamira@smartcomunicacao.pt
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Tel.: 225 105 331
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Site: www.fe.up.pt/ic

Jormax Indústria, Lda
Zona Industrial Rio Meão
Apartado 459
4520-475 Santa Maria da Feira
Tel.: 256 783 591
E-mail: info@jormax.com
Site: www.jormax.com

Lenargatecnic, Lda
Rua dos Castanheiros, 11, Boa Vista
2420-415 Leiria
Tel.: 244 723 720 
E-mail: geral@lena.pt
Site: www.lena.pt

Tecofix - Tecnica de Equipamentos 
e Fixação, SA
Rua Outeiro do Pomar, 765
Zona Industrial Casal do Cego
2415-458 Leiria
Tel.: 244 830 300
E-mail: info@tecofix.pt
Site: www.tecofix.pt

DIVULGAÇÃO

Extrusal, SA
Rua do Sacobão - Aradas
3810-454 Aveiro
Tel.: 234 378 900
E-mail: info@extrusal.pt
Site: www.extrusal.pt

Geberit Tecnologia Sanitária, SA
Rua Cupertino Miranda, 12 - 2º A
1600-485 Lisboa
Tel.: 800 252 627
E-mail: info.iberia@geberit.com
Site: www.geberit.pt

GROHE Portugal
Zona Industrial de Areeiros, Apt. 167
3850-200 Albergaria-a-Velha
Tel.: 234 529 900
E-mail: comercial-pt@grohe.com
Site: www.grohe.pt

Jaquar Portugal 
Apaic International Corp Lda 
Av. das Escolas, 2  
2685-243 Portela de Sacavém 
Telm.: 934 644 860
E mail: comercial@jaquarportugal.pt
Site: www.jaquarportugal.pt /
www.jaquar.com

J. Soares Correia - Armaz. de Ferro, SA
Rua do Outeiro, Apartado 36
4746-909 S. Romão do Coronado
Tel.: 229 865 700
E-mail: jsc@jsoarescorreia.pt
Site: www.jsoarescorreia.pt

DOSSIER
MATERIAIS DE RENOVAÇÃO
E REABILITAÇÃO

Barbot - Indústria de Tintas, SA
Rua dos Borneiros, 466
4410-295 Canelas - Vila Nova de Gaia
Tel.: 227 169 200
E-mail: barbot.sede@barbot.pt
Site: www.barbot.pt

Danosa
Zona Industrial da Zicofa
Rua da Sismaria, Lote 12
2415-809 Leiria
Tel.: 244 843 110
E-mail: portugal@danosa.com
Site: www.danosa.com

Grupo Puma
Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20
41700 Dos Hermanas - Sevilla
Tel.: +34 954 691 351
Site: www.grupopuma.com

Gyptec - Gessos Técnicos, SA
Parque Ind. e Emp. da Figueira da Foz
3090-380 Figueira da Foz
Tel.: 233 403 050
E-mail: geral@gyptec.eu
Site: www.gyptec.eu

OLI - Sistemas Sanitários, SA
Travessa do Milão, Esgueira 
3800-314 Aveiro
Tel.: 234 300 200
E-mail: geral@oli-world.com
Site: www.oli-world.com

Saint-Gobain Portugal, SA
Rua da Carreira Branca
Zona Industrial de Taboeira
3800-055 Aveiro
Site: www.weber.saint-gobain.pt

Termolan, SA
Avenida de Poldrães, 10
4795-006 Vila das Aves
Tel.: 252 820 080 
E-mail: termolan@termolan.pt
Site: www.termolan.pt

Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia (FEUP)
Rua Dr. Roberto Frias
4200-465 Porto
Tel.: 220 414 754

ECONOMIA

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

ENTREVISTA

Kerakoll Portugal, SA
Núcleo Emp. da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bl. 2, Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR
Tel.: 219 862 491
E-mail: info@kerakoll.pt
Site: www.kerakoll.com

EVENTOS

CTCV - Centro Tecnológico da
Cerâmica e do Vidro 
P. Tecnológico de Coimbra, Lote 6
3040-540 Antanhol
Tel.: 239 499 203
Site: www.ctcv.pt

Montael, SA
Casa Meada
3040-584 Antanhol, Coimbra
Tel.: 239 802 520
E-mail: geral@montael.com
Site: www.montael.com

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 776 900
E-mail: info@pt.sika.com
Site: prt.sika.com
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Moradas

PRÓXIMA EDIÇÃO

NOVOS MATERIAIS E TECNOLOGIAS
RESERVE JÁ!



C 2 T E  S 2

Adesivo de gama alta tipo S2
com TECNOLOGIA TECNO-ADAPT.

P R O F E S I O N A L

FLEX ELITEFLEX ELITE

PARA AS APLICAÇÕES

MAIS EXIGENTES

C2TE
EN 12004

S2

GARANTIA NA CONSTRUÇÃO



A nossa tradução de 
“made in Germany”:  
higiene, sustentabili-
dade e proximidade.

  mewa.pt




