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Muitos de nós se interrogarão sobre para 
onde caminhamos. 
  
Parece que a distribuição de materiais de 
construção está mais uma vez a passar ao 
lado da grave crise que vivemos no domí-
nio energético e da falta e custo de maté-
rias-primas essenciais para o dia-a-dia de 
muitas empresas e, consequentemente, 
para todos nós. 
  
Os nossos fornecedores fabricantes de 
materiais de construção estão a suportar 
condições insuportáveis, diria, tendo em 
conta a necessária conjugação da manu-
tenção da sua atividade com o planea-
mento que qualquer indústria exige, por 
mais simples que seja o seu processo. 
Pelo menos tem que saber que produtos 
produzir em cada momento de determina-
do período de tempo. Será que sabem 
quanto lhes vai custar e a que preço ven-
der a produção que planeiam fazer? 
  
E os nossos clientes construtores ou apli-
cadores? Não nos passa pela cabeça que 
não orçamentem uma obra que irão reali-
zar e que fará parte da sua carteira de 
encomendas para os próximos meses, 
mas como saberão a que preço fechar 
contrato com os seus clientes, grandes ou 
pequenos? E quando o fazem, podem 
rever os preços, refletindo as alterações 
de preço de acordo com o preço dos 

materiais no momento do seu consumo?  
  
Estamos perante um verdadeiro quebra 
cabeças, pelo menos nos próximos 
meses. Deus queira que seja curto  este 
período de turbulência. 
  
Mas mesmo que seja curto, trará sempre 
inevitáveis consequências para todos. 
Ninguém está à margem deste problema. 
  
De imediato condiciona a situação finan-
ceira das empresas, que tinham os seus 
resultados ligados a um eficiente sistema 
produtivo. E, como consequência, é pre-
visível que o risco aumente e que se 
deteriorarem as suas condições de crédi-
to. 
  
A curto e médio prazo a quebra de con-
fiança económica irá produzir os seus 
efeitos e projetos que estavam na calha 
ficarão a aguardar que passe a dita tur-
bulência. Podemos então assistir a uma 
diminuição da atividade da construção.  
  
Mas como já tenho referido em ocasiões 
anteriores, por trás de uma nuvem negra 
há sempre um sol radiante! Esta turbu-
lência irá dar lugar a um ambiente mais 
previsível e, como as necessidades das 
famílias e das empresas não desapare-
cem de todo, iremos voltar a uma certa 
normalidade que é necessário preparar. 
  

Este ano de 2022 é o ano de voltar aos 
grandes eventos presenciais associativos. 
E nada melhor que ouvir e partilhar o que 
se pensa sobre as últimas do nosso setor. 
Pois bem, devo aqui realçar o nosso 
Congresso, que se realiza de 22 a 24 de 
Setembro, com a tarde do dia 22 a ser 
reservada aos congressistas Portugueses 
e os dias 23 e 24 alargados aos nossos 
colegas Europeus. Será um momento alto 
e cheio de oportunidades para o nosso 
networking e conhecimento das tendên-
cias da distribuição de materiais de cons-
trução com especialistas europeus - não 
falte! 
  
De 13 a 16 de outubro realiza-se a grande 
Concreta. Esta feira irá ter a nossa estreita 
colaboração, aproveitando ainda a ocasião 
para realizar, no dia 13, a Grande Con fe -
rên cia APCMC, um momento alto da parti-
cipação de diversos colegas nossos sob 
um tema que não nos será indiferente. 
 
Resta-me desejar que se alcance uma paz 
duradoura no leste da Europa e, muito 
especialmente, que as famílias ucranianas 
se voltem a reunir rapidamente e possam 
voltar a sonhar com o seu país livre e prós-
pero. 
  
Bons negócios e espírito associativo! 
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Ano novo, vida nova, e todas as oportunidades se vão 
encarar com um novo ano, cheio de esperança, cor e 
alegria! Este é o mote de inspiração de 2022 assinala-
do pela PPG Dyrup que acaba de lançar a Cor do Ano 
2022 -, Verde Gaspésie - uma cor que pretende reequi-
librar energias, uma cor luminosa que permite criar 
ambientes inspirados na natureza, que se conjugam 
na perfeição com cores neutras e fortes de forma a 
criar ambientes únicos! 
 
Os novos estilos de vida e as novas formas de pensar, 
de trabalhar e de conviver, estão novamente a ser 
redefinidas. É agora tempo de cada um se escutar a si 
próprio, compreender as suas necessidades e estabe-
lecer novas conexões e emoções. O Verde Gaspésie, 
foi a cor eleita pela equipa de designers e especialistas 
da PPG para este ano. Esta é a cor por excelência de 
toda a vida ambiental, que transparece liberdade, sim-
boliza a sorte e a renovação. É considerado por muitos 
um tom que por vezes quente, outras mais frio, revigo-
rante, repleto de energia e, acima de tudo, com efeito 
calmante. Conjugando um pouco destas várias sensa-
ções e aspirações, chegamos ao Verde Gaspésie CH2 
0801, a cor selecionada pela PPG Dyrup e que repre-
senta a síntese perfeita de todos eles. 
 
Esta cor verdejante tem um toque de modernidade, 
com apontamentos de cinzento, azul e amarelo que 
dão origem à cor Verde Gaspésie. Esta cor permite 
devolver-nos uma base, como se de um branco se 
trata-se, trazendo assim a calma e suavidade aos 
ambientes interiores, criando também uma atmosfera 
animada e refrescante, mediante as combinações com 
peças de decoração ou outros materiais. Após a des-
construção dos estilos de vida que nos trouxeram os 
últimos anos, um novo mundo tem de ser reinventado. 
Com base num futuro cada vez mais conectado com a 
vida interior onde o poder das cores está ligado a fato-
res mais emocionais, esta opção remete-nos para uma 
energia especial, que espelha otimismo e serenidade. 
 
Bruno Toscano, Brand Manager da PPG Dyrup, adian-
ta que “O lançamento da nova cor do ano, apresentada 
pelos nossos designers e especialistas da PPG, surge 
com o mote de recriação de ambientes orgânicos e cal-
mos, como uma ode ao regresso à vida e à vontade de 
estabelecer uma forte ligação do exterior e a natureza 
para o interior das nossas casas! Este ano a nossa 
escolha recai sobre o verde para trazer a quaisquer 
ambientes um respirar novo, transparecendo cuidado 
e otimismo. O objetivo claro de transformar os espaços 
interiores, campestres com um toque de modernida-
de”. 
 
O “Verde Gaspésie” é, por todos os argumentos, con-
siderado pela PPG Dyrup, uma cor versátil, como uma 
base, que é versátil para todos os estilos de decoração 
e evolui do verde para o cinzento, à medida que o dia 
e a luz mudam. A cor de eleição para interiores tranqui-
lizadores, irá atrair diferentes gostos e estilos de deco-
ração, ao proporcionar uma atmosfera intemporal que 
contribuirá para a calma e concentração de todos os 
espaços de casa, seja uma sala, um quarto ou um 
espaço de teletrabalho. 
 
FONTE: HILL+KNOWLTON STRATEGIES  

“Verde Gaspésie” é a tendência de cor para 2022 | PPG Dyrup

Divulgação
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Deterdek Pro Eco Advanced Formula nas-
ceu nas novas fábricas Fila com tecnologia 
4.0 caracterizada por elevados padrões de 
segurança.  
 
Deterdek Pro Eco Advanced Formula está à 
frente do seu tempo porque a eco sustenta-
bilidade é o imperativo essencial sobre o 
qual se devem lançar as bases do futuro no 
planeta. Deterdek Pro Eco Advanced 
Formula também traz um novo rótulo que 
reflete a atenção constante às questões de 
segurança humana. Neste rótulo encontra-
se um novo código UFI de 16 caracteres 
para identificar de forma única a fórmula (útil 
em caso de acidente e consulta médica) e 
um novo código QR onde se encontrará ins-
truções sobre como descartar corretamente 
o recipiente.  
 
Deterdek Pro Eco Advanced Formula man-
tém inalteradas todas as características téc-
nicas e desempenho da formulação atual, 
ao mesmo tempo que adquire inúmeros 
pontos de força:  
 
• Formulação eco compatível inovadora sem 
fosfatos.  
 
• Maior eficiência nos resíduos de juntas cimen-
tícias aditivas de última geração.  
 
• Adequado para limpeza de acordo com a 
norma UNE 138002:2017 e em conformidade 
com as Normas Reach.  
 
• Surfactantes de origem vegetal.  
 
• Ingredientes biodegradáveis até 98%. 
 
A nova formulação atua com ação controla-
da de longa duração, melhorando a eficácia 
da limpeza.  
 
Outras grandes vantagens da nova Fórmula 
Deterdek Eco Advanced são a maior facilida-
de de enxaguar, a ausência de odor e a 
compatibilidade com a fórmula tradicional 
em seu uso. 

Charles Darwin definiu “evolução natural” como 
aquele processo evolutivo que implica a con-
servação das diferenças de benefícios, as 
variações individuais favoráveis combinadas 
com o abandono das variações prejudiciais 
(para o usuário e para o ambiente em que vive-
mos).  
 
O mesmo aconteceu com o Deterdek Pro, um 
produto icônico da Fila Solutions, apreciado por 
aplicadores profissionais em todo o mundo e 
recomendado por mais de 200 fabricantes 
nacionais e internacionais de cerâmica.  
 
A fórmula avançada Deterdek Pro Eco é a evo-
lução natural, o necessário para a remoção de 
resíduos de cerâmica, aperfeiçoada pelo depar-
tamento de P&D para ser ainda mais eficaz e 
eco compatível.  
 
Uma mudança radical de paradigma de um dos 
produtos líderes de toda a produção Fila. 

A evolução natural é acompanhada pela 
eficácia de sempre. Deterdek Pro Eco 
Advanced Formula é um produto isento de 
fosfatos - responsáveis pela proliferação de 
algas em ambientes aquáticos - e compos-
to por 98% de ingredientes biodegradáveis, 
o que significa menos impacto ambiental.  
 
Há muito que a Fila se comprometeu a rea-
lizar o que chamam de “GREEN ROAD”, 
este é mais um marco alcançado e que 
contribui para que a promessa que fizeram 
em 2021 se concretize ao assinar a 
Chance Climática, comprometendo-se so -
le nemente a reduzir as emissões de CO2 
até 2040.  
 
O “berço” da Deterdek Pro Eco Advanced 
Formula também tem uma história para 
contar que fala de futuro, eco sustentabili-
dade e respeito às pessoas e ao meio 
ambiente.  

Nova fórmula Deterdek Pro Eco Advance da Fila 
Evolução natural com a mesma eficiência de sempre 
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A Geberit, especialista em louça sanitária e 
tecnologia para a casa de banho, acaba de 
lançar o seu novo website. Trata-se de uma 
página muito intuitiva, totalmente renovada, 
otimizada para todo o tipo de dispositivos e 
que dá acesso aos seus produtos para a 
casa de banho de forma mais rápida e sim-
ples. 
 
A “Homepage” do site apresenta acessos 
diretos para as secções mais visitadas da 

página, assim como para os principais pro-
dutos da marca. Por sua vez, o menu prin-
cipal apresenta em primeiro lugar a secção 
“Produtos” que inclui práticos vídeos de 
funcionamento e instalação, além de foto-
grafias e explicações que proporcionam 
uma ampla visão do portfolio da empresa. 
Além disso, o utilizador encontrará, em ca -
da página de produto, o acesso direto à 
ficha do Catálogo online dos produtos com 
mais destaque, para obter muito facilmente 

o detalhe das suas medidas, característi-
cas, instruções de instalação, etc.  
 
Entre as principais novidades destaca-se a 
secção “Inspiração”. Trata-se de uma parte 
orientada sobretudo para o utilizador final, 
onde se apresentam respostas para as 
principais necessidades de limpeza, espa-
ço, etc., assim como ideias e conselhos 
para o design e manutenção da casa de 
banho que são muito úteis para estar atua-
lizado acerca das melhores soluções e ino-
vações. 
 
O novo website inclui também a secção 
“Serviços”, com separadores dedicados ao 
apoio ao cliente: Formulário de contacto; 
FAQ perguntas frequentes; videoteca com 
uma seleção de vídeos de soluções Geberit 
para ver e descarregar; centro de down-
loads que inclui desde tabelas de preços a 
catálogos e certificados; ferramentas e 
Apps; newsletter com as principais notícias 
da empresa, etc. 
 
Pode navegar pelo novo website da Geberit 
e descobrir as suas interessantes secções 
e conselhos para uma casa de banho 
melhor, através deste link: www.geberit.pt 

Novo website 2.0 Geberit
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ter água potável em qualquer cozinha do 
mun do, tornam-na segura para os mais 
diversos fins.   
 
POUPANÇA, CONVENIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE 
 
A linha de torneiras de cozinha GROHE 
Blue Pure faz da água engarrafada uma 
coisa do passado. Fomenta a poupança 
familiar a curto/médio prazo e oferece a 
maior conveniência, pois evita que volte a 
ter de carregar e armazenar garrafões de 
água em casa.  
 
Para além dos benefícios utilitários, as tornei-
ras GROHE Blue Pure também ajudam a 
responder a desafios globais. Têm um 
impacto positivo para o ambiente, na medida 
em que permitem reduzir os níveis de plásti-
co de uma única utilização, e promovem a 
sustentabilidade, ajudando a preservar o re -
cur so natural mais valioso do planeta - en -
quanto a produção de 1 litro em garrafas de 
plástico requer até 7 litros de água, com a 
GROHE Blue Pure cada gota pode ser apro-
veitada, evitando desperdícios.

As novas torneiras GROHE Blue Pure per-
mitem o consumo de água filtrada direta-
mente da torneira de cozinha, com o 
melhor sabor, independentemente da zona 
do globo em que sejam instaladas. Com 
elevado desempenho, estas torneiras são 
uma excelente escolha para que se mante-
nha sempre hidratado, da forma mais 
segura e conveniente. 
 
O filtro de carbono ativado remove cloro, 
biocidas e pesticidas, enquanto melhora 
substancialmente o sabor da água. A ver-
são Ultrasafe também elimina bactérias, o 
que torna a água potável e segura para 
consumo, mesmo nas regiões em que esta 
é de má qualidade. A GROHE Blue Pure 
tem opções de filtro para diferentes tipos 
de água. O display de substituição do filtro 
indica, após um ano de utilização, quando 
é a altura de o trocar. 
 
Combinando um design contemporâneo 
com uma excelente funcionalidade, esta 
linha de torneiras de cozinha conta com 
três modelos: Minta (produzida em Por -

tugal, na unidade da GROHE em Alber -
garia-a-Ve lha), Eurosmart e Bau. 
 
Um detalhe importante é o facto de as tor-
neiras GROHE Blue Pure terem duas vias 
de água separadas, uma para água filtrada 
e outra para não filtrada, uma vez que, 
muitas vezes, para servir de apoio às tare-
fas culinárias não é necessário recorrer a 
água filtrada. Os filtros são fabricados com 
a tecnologia de última geração da marca 
BWT. 
 
PARA COZINHA E NÃO SÓ 
 
Em muitos países, é frequente ter de se 
recorrer a água engarrafada em tarefas 
simples como saciar a sede ou fazer chá, 
ou naquelas que exigem mais cuidados, 
como preparar comida de bebé. No entan-
to, em algumas zonas do globo, devido à 
fraca qualidade da água, até para as roti-
nas de higiene mais simples, como lavar 
os dentes, é necessário recorrer a água 
en gar rafada. A instalação de torneiras com 
filtro GROHE Blue Pure, além de permitir 

Linha GROHE Blue Pure transforma torneiras em fontes de água filtrada
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governos de limitar gradualmente o consu-
mo energético dos edifícios e sendo um 
ponto fundamental o aumento contínuo das 
exigências em matéria de isolamento térmi-
co nos nossos edifícios. 
 
As revisões contínuas sobre o tema, optam 
por reduzir os limites de transmissão térmica 
dos acabamentos de fachada em todas as 
zonas climáticas do país, traduzindo-se esta 
tendência na necessidade de aumentar pro-
gressivamente a espessura do isolamento 
térmico na envolvente da fachada. 
 
Os sistemas ETICS (External Thermal Insu -
la tion Composite System) são soluções 
cons trutivas ideais para atender aos requisi-
tos do REH (Regulamento de Desempenho 
Energético dos Edifícios de Habitação), pois 
adaptam-se facilmente às espessuras de 
isolamento térmico exigidas e praticamente 
eliminam 100% das pontes térmicas da 
envolvente da fachada com elementos de 
construção, como pilares e bordos de laje. 
 
A combinação do ETICS com carpintaria, 

caixilharia e instalações térmicas adequadas 
permite obter edifícios com classificação 
energética A e B de uma forma relativamente 
simples. 
 
• SCIE: SEGURANÇA EM CASO DE INCÊNDIO 
 
Na revisão do documento sobre a propaga-
ção de incêndio em fachadas, realizada em 
Junho de 2020 (portaria 135/2020), consta a 
classe de reação ao fogo exigida aos siste-
mas construtivos de fachadas, em que os 
materiais são classificados quanto à sua con-
tribuição para o desenvolvimento e propaga-
ção de incêndios, e devido à evolução que 
vêm apresentando, inclui-se o sistema ETICS 
pois é um recurso cada vez mais comum. 
 
Para limitar o risco de propagação exterior do 
incêndio na fachada, a regulamentação não 
permite aos materiais a formação de gotas ou 
partículas inflamáveis na envolvente durante 
um incêndio, aumentando significativamente 
a segurança dos edifícios. Para edifícios, no 
que respeita à altura, também se requer uma 
contribuição ao fogo muito limitada da envol-
vente da fachada, requisitos que os sistemas 
ETICS atendem nas suas respetivas homolo-
gações. 
 
• HIGIENE E SAÚDE 
 
Os sistemas ETICS justificam facilmente o 
cumprimento dos requisitos de proteção con-
tra a humidade, proporcionando um excelen-
te grau de impermeabilidade e permitindo a 
sua aplicação em toda a geografia portugue-
sa. Possuem um revestimento externo de 
altíssima resistência à infiltração, adaptável 
aos movimentos do suporte e que garante 
aderência ao mesmo, proporcionando tam-
bém alta permeabilidade ao vapor de água. 
 
• PROTEÇÃO CONTRA O RUÍDO 
 
Embora o papel principal no cumprimento dos 
valores mínimos exigidos para o isolamento 
acústico a sons aéreos de uma envolvente de 
fachada assente sobretudo na conceção 
base, resulta que os sistemas ETICS são 
especialmente interessantes para melhorar o 
isolamento acústico a sons aéreos da facha-
da, sobretudo o isolamento de lã mineral, 
devido às excelentes propriedades acústicas 
proporcionadas por este tipo de material. 
 
Por tudo isso e por características como: 
desempenho, durabilidade ao longo do tempo 
e custo-benefício, os sistemas TRADITERM - 
ETICS do Grupo Puma estão claramente em 
ascensão e constituem uma ferramenta ideal 
para atender a todos os requisitos, principal-
mente a nível térmico, sendo soluções cons-
trutivas cada vez mais comuns em edifícios 
para consumo energético quase nulo. 

As alterações regulamentares ocorridas a 
nível nacional nos últimos anos, tal como as 
constantes necessidades de melhoria das 
condições de habitabilidade, segurança e 
impacto no meio ambiente, têm vindo a 
aumentar os requisitos de qualidade e 
desempenho das envolventes das fachadas 
dos nossos edifícios, especialmente a partir 
do ponto de vista do isolamento térmico, 
resolução de pontes térmicas, proteção con-
tra humidade, isolamento acústico e resis-
tência a incêndios. 
 
O sistema TRADITERM - ETICS do Grupo 
Puma constitui uma solução das envolven-
tes de fachada ideal para técnicos, promoto-
res e clientes finais, pois facilita o cumpri-
mento dos vários requisitos atuais na conce-
ção destes revestimentos de edifícios, em 
especial: 
 
• REH: POUPANÇA ENERGÉTICA 
 
O combate às alterações climáticas pressu-
põe a redução do impacto ambiental da ati-
vidade humana, com o compromisso dos 

TRADITERM - ETICS, sistemas de isolamento térmico pelo exterior, em obras de construção nova 
Grupo Puma
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Mapei: 85 anos sempre a pensar no futuro

 
Desde 2019, a advogada Laura Squinzi é pre-
sidente do Conselho de Administração, que 
inclui os CEOs Veronica e Marco Squinzi, e 
Simona Giorgetta. 
 
“Vivemos este importante marco mais como 
um ponto de partida. Estamos prontos para 
enfrentar os novos desafios, sabendo que 
podemos contar com uma equipa de grande 
valor - diz Veronica Squinzi -. Mapei é uma 
empresa com o coração italiano e olhar para o 
mundo. Desde o primeiro passo do nosso avô 
em 1974, com a construção de pistas de atle-
tismo para as Olimpíadas de Montreal, nunca 
paramos de investir em novos mercados. Hoje 
estamos presentes com 91 subsidiárias em 57 
países e não temos intenção de parar. 
 
Recentemente, adquirimos a empresa france-
sa Resipoly e agora estamos construindo 
cinco novas fábricas desde os EUA até a 
China.” 
 
Marco Squinzi acrescenta: “O grande compro-
misso com a inovação e a investigação tam-
bém continua a ser um ponto sólido na estra-
tégia de todo o Grupo. Somos uma empresa 
química de produtos para a construção e o 
objetivo dos nossos 32 laboratórios de investi-
gação é encontrar soluções de ponta para con-
tribuir para uma construção cada vez mais 
sustentável, seguindo o caminho da durabilida-
de e qualidade. Acreditamos que estender o 
ciclo de vida dos edifícios existentes é a estra-
tégia vencedora para consumir menos recur-
sos e produzir menos resíduos. O nosso com-
promisso também visa usar cada vez mais 
matérias-primas com baixo impacto ambiental 
ou matérias-primas secundárias, com uma 
pers petiva de economia circular, tentando 
minimizar o uso de substâncias perigosas, pa -
ra salvaguardar não apenas o meio ambiente, 
mas também a saúde dos operadores”. 
  
Inúmeros são os projetos e iniciativas que 
viram a Mapei protagonista do desenvolvimen-
to de comunidades em todo o mundo: desde a 
reabilitação de edifícios icônicos, como o Mu -
seu Guggenheim, em Nova York, o Teatro Alla 
Scala, em Milão, e o Coliseu em Roma, até à 
construção de grandes infraestruturas, como o 
Canal do Panamá, até à participação em gran-
des projetos futuristas, como a Arena do 
Futuro, um projeto inovador de mobilidade 
verde liderado pelo A35 Brebemi, na Itália, 
baseado no carregamento elétrico de indução 
dinâmica. 
 
Apagando oitenta e cinco velas, a Mapei recor-
da a sua história, mas, acima de tudo, olha 
para o futuro, optando por enfrentar os novos 
desafios com o compromisso, a paixão, a ele-
vada especialização e o profissionalismo que 
sempre distinguiram a empresa e as suas pes-
soas. 

O grupo internacional, líder nos produtos 
químicos para a construção foi fundado em 
Milão a 12 de fevereiro de 1937. 
 
Era o ano de 1937 quando Rodolfo Squinzi, 
nos arredores de Milão, fundou a sua 
empresa de materiais para a construção 
com sete colaboradores com o apoio de 
sua esposa Elsa. Foi assim que nasceu a 
Mapei - “Materiali Ausiliari per l’Edilizia e 
l’Industria” - iniciando o caminho que a leva-
ria a tornar-se uma empresa multinacional, 
símbolo da excelência italiana em todo o 
mundo. 
 
Oitenta e cinco anos depois, os números 
da Mapei contam a sua evolução: três 
gerações de empreendedores, presença 
em 57 países, mais de 20 linhas de produ-

tos para responder a todas as exigências 
da construção, 84 fábricas, 2,8 bilhões em 
faturação e quase onze mil colaboradores. 
 
A visão e paixão de Giorgio Squinzi, na lide-
rança da empresa de 1984 a 2019, o apoio 
constante de sua irmã, a advogada Laura 
Squinzi e as intenções de sua esposa 
Adriana, responsável da estratégia de mar-
keting e comunicação, traçaram o caminho, 
construindo as bases daqueles que são 
hoje os pilares do Grupo: internacionaliza-
ção, investigação e desenvolvimento, espe-
cialização e sustentabilidade. Graças ao 
apoio à cultura e ao desporto, estabelece-
ram também uma estreita ligação entre 
empresa, território e sociedade, que conti-
nua a caracterizar o Grupo em todo o 
mundo. 
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A nova assinatura “touch.feel.live” propõe 
uma viagem através de três verbos, do mais 
palpável e experimental, até ao mais sensível 
e evocativo e é uma declaração de princípios, 
que de uma maneira concisa e emocional, 
reflete a missão e a personalidade da Neolith: 
os espaços que ajuda a criar são para ser 
vividos ao máximo, fazendo-o com a elegân-
cia, a qualidade e o refinamento próprios da 
Neolith. Um equilíbrio único entre design e 
funcionalidade, direcionado para a excelência 
e que caracteriza a marca desde a sua cria-
ção. 
 
LOOK & FEEL 
  
O novo Look & Feel da Neolith advém das 
linhas e perspetivas que formam o novo logó-
tipo, servindo de ponto de partida para um 
novo universo visual, ainda mais simples e 
que liga o conceito de Design à funcionalida-
de. Uma linguagem de marca construída 
numa tela espacial a partir da simplicidade e 
uma nova identidade elegante e sofisticada. 
 
O Look & Feel da nova plataforma digital 
(www.neolith.com), inspira-se na moda e no 
Design tendo por base uma funcionalidade 
única, nela se refletindo todos os públicos da 
Neolith. Novas aplicações irão ser incorpora-
das de modo a propiciar novas mais-valias que 
potenciem e elevem a marca a outro nível. 
 
FONTE: VALKIRIAS CONSULTORES 

A Neolith, fiel ao seu perfil percursor, atre-
ve-se a explorar e a arriscar, renovando o 
seu universo visual, que agora surge ainda 
mais sofisticado, mais simples e, ao 
mesmo tempo, mais humano. A nova ima-
gem reflete a liderança da marca no setor 
da Pedra Sinterizada a nível mundial, bem 
como os valores e os atributos nos quais 
assenta a sua estratégia futura. 
  
A nova imagem abrange valores como a 
paixão, a inovação, a capacidade de criar 
alianças comerciais, a inspiração e um esti-
lo único. As pessoas sonham e desejam. A 
Neolith corresponde-lhes com o coração, 
com arrojo, empenho e criatividade. Esta é 
uma marca amiga, próxima, sustentável, 
fiável, versátil, original, que cria tendências 
e cuja missão é ser a líder na criação de 
espaços únicos em todo o mundo. 
  
A nova imagem traduz uma evolução com-
pleta dos valores e atributos da marca, 
espelhando além disso a empresa, a posi-
ção de destaque que detém no mercado 
mundial e o seu estreito contacto com os 
distribuidores, os profissionais do setor e os 
utilizadores finais. 
  
“O nosso objetivo é muito claro na Neolith: 
o consumidor final está sempre no centro 
de todo o nosso universo. Tudo o que pen-
samos, fazemos ou dizemos, é por eles e 
para eles.  

A nossa função é ajudá-los a criarem espa-
ços personalizados e únicos. Mais do que 
isso, é permitir que desfrutem de experiên-
cias únicas pela mão da Neolith”, afirma 
José Luis Ramón, CEO do Grupo Neolith. 
  
“Continuarmos a inspirar arquitetos, decora-
dores de interiores, utilizadores finais, aman-
tes da cozinha, do design, da moda... é isso 
que queremos. É isso que nos apaixona. 
Continuarmos a ser uma marca de referên-
cia, nunca abdicando de valores como a ino-
vação e a excelência. Acima de tudo, quere-
mos que a Neolith seja a marca que torne os 
sonhos das pessoas em realidade, ocupan-
do um lugar de destaque em todos os espa-
ços que são especiais”, acrescenta Oliver 
de la Rica, CMO da Neolith. 
  
SUPERFÍCIES PARA SEREM VIVIDAS:  
TOUCH. FE EL.LIVE 
  
A Neolith considera que a inspiração é parti-
cularmente importante. É ela que une a 
marca às pessoas, porque estimula a imagi-
nação, apresenta soluções para interiores e 
exteriores, opções únicas, funcionais e sus-
tentáveis, que proporcionam experiências 
de marca extraordinárias já que para a 
Neolith “Melhor do que criar algo, é vivê-lo”. 
Este novo posicionamento declara que o 
mundo seria um lugar muito melhor se tudo 
o que fazemos, inventamos e criamos, fosse 
para usufruirmos. 

A nova e inspiradora visão da Neolith I “Melhor do que criar algo, é vivê-lo” 
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A expansão internacional da OLI tem sido 
alavancada pelas soluções com tecnologia 
incorporada, nomeadamente os autoclismos 
interiores, que vão ao encontro das necessi-
dades de sustentabilidade hídrica e energé-
tica, e pela criação de filiais (Alemanha, 
Espanha, Itália e Rússia) que têm intensifi-
cado a estratégia de comercialização da 
marca. 
 
Em Portugal, as vendas cresceram 21%. Os 
autoclismos e as soluções de climatização 
foram os produtos mais procurados no mer-
cado nacional. 
 
O ano de 2021 ficou também marcado pelo 
investimento da OLI em Portugal. Na sua 
sede e complexo industrial, localizados em 
Aveiro, foram aplicados 5,9M€ em obras de 
ampliação e renovação, moldes e industria-
lização. Em 2022, a OLI estima investir 7M€. 
 
“Para a OLI, 2021 foi um ano peculiar de 
crescimento. Por um lado, congratulamo-
nos com o aumento significativo do volume 
de faturação e o exemplar desempenho 
comercial na exportação, mercado nacional 
e filiais, por outro, vivenciámos uma disfun-
ção nunca antes vista nos preços das maté-
rias-primas, da energia e da logística que 
tiveram um forte impacto nos resultados da 
empresa. Em 2021, a OLI consolidou a sua 
posição no mercado global, através da sua 
capacidade de abastecer os clientes de 
forma consistente e contínua, apesar das 
adversidades conjunturais, e da sua afirma-
ção internacional, através da conquista de 
três grandes prémios internacionais de 
Design [Red Dot Design, IF Design e 
Archiproducts Award] com a placa de 
comando LESS is MORE. A visibilidade 
alcançada e a reputação conquistada confe-
rem à marca uma grande atratividade, que 
se traduz na sua prescrição para projetos de 
referência de arquitetura, de imobiliário e de 
decoração hoteleira internacionais”, afirma 
António Ricardo Oliveira, administrador da 
OLI. 
 
“O nosso compromisso com o crescimento 
marcou também 2021, ao avançarmos com 
a ampliação do complexo industrial em 
Aveiro e a criação de um armazém inteligen-
te, cuja automatização logística permitirá 
armazenar 6200 paletes e perto de 500 mil 
produtos embalados. Seja pelo aumento de 
capacidade instalada, seja pela agilidade 
logística que irá promover, este investimento 
reforçará, já a partir do final de 2022, a capa-
cidade de resposta aos clientes. Ao conju-
garmos esta expansão com os investimen-
tos em curso nas filiais, acreditamos estar 
perante um salto significativo na dimensão 
industrial e comercial da OLI”, conclui. 
 
FONTE: AD COMMUNICATION 
 

Em 2021, a OLI, o maior produtor de autoclis-
mos da Europa do Sul, cresceu 17%, face ao 
ano anterior, e atingiu um volume de negócios 
de 70,4 milhões de euros (M€), o valor mais 
elevado de sempre. 
 
Este aumento foi impulsionado pela expansão 
internacional da empresa, com as exportações 
a crescerem 16% e a representarem 75,6% do 
total de vendas. 
 

A Europa do Sul (França e Itália) recupe-
rou a liderança das vendas da OLI. Porém, 
os maiores crescimentos foram registados 
na Europa Central e de Leste (+42%) com 
a Bulgária, a Polónia e a Rússia a desta-
caram-se, no Norte de África (+62%) com 
Marrocos e Egipto a liderarem as vendas, 
e no Médio Oriente (+51%) com a Jor dâ -
nia e a Israel a impulsionarem a subida 
na quela geografia do globo. 
 

OLI cresce 17% e atinge a fasquia de 70 milhões de euros 
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Na categoria de placas de gesso laminado, 
consagrou-se vencedora a solução 4PRO® 
Activ’Air® da Placo®, que junta a diferencia-
dora placa 4PRO® com a tecnologia 
Activ’Air® única e patenteada pela empre-
sa. Este produto inovador caracteriza-se 
por converter os poluentes atmosféricos do 
ar interior em compostos inertes e não pre-
judiciais à saúde, proporcionando ainda ao 
mais simples dos tetos falsos um acaba-
mento perfeito causado pelos quatro bor-
dos afinados com a purificação do ar atra-
vés da tecnologia Activ’Air®. 
 
A solução webertherm comfort - Sistema 
ETICS (isolamento térmico pelo exterior) da 
Weber também saiu vitoriosa na edição de 
2022. Apresenta-se como uma das mais efi-
cientes na resposta ao conforto de um edifí-

cio, segurança e eficiência energética. O facto 
desta solução permitir uma condutibilidade térmica 
uniforme em toda a envolvente opaca do edifício, 
resulta em vários benefícios, entre os quais a qua-
lidade do ar interior e o aproveitamento da área 
habitável. O ETICS está apto para construção 
nova e reabilitação sendo capaz de aumentar o 
conforto térmico de um espaço devido à barreira 
térmica conferida pela placa de isolamento. 
 
O Produto do Ano é o único sistema de avaliação 
mundial que distingue produtos que se destacam 
pela inovação, sendo estes classificados direta-
mente pelos consumidores. Nesta edição foram 
considerados os produtos que em 2021 se desta-
caram pelo seu caráter inovador nas diversas cate-
gorias avaliadas. 
 
FONTE: ATREVIA 

Os consumidores portugueses avaliaram 
e premiaram a qualidade dos produtos 
das marcas da Saint-Gobain Por tugal, 
galardoadas na 18ª edição do Produto do 
Ano 2022. As marcas Placo® e Weber 
acabam de ser premiadas, respetiva-
mente, através desta distinção, em duas 
categorias: placas de gesso laminado 
com a solução 4PRO® Activ’Air® e siste-
mas de isolamento pelo exterior com o 
webertherm comfort - Sistema ETICS. 
 
O conceito do Prémio Produto do Ano é 
simples: dar voz aos consumidores. Mais 
de 2.000 pessoas avaliam e elegem 
todos os anos os Produtos do Ano, de 
acordo com os seguintes critérios: inova-
ção percebida, atratividade, intenção de 
compra e experiência de consumo. 

Soluções da Placo® e Weber eleitas Produto do Ano 2022 
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Foi criada com um grafismo que reproduz 
um granulado fino muito subtil, que lhe con-
fere um movimento único, definindo ondas 
suaves e profundidade. O revestimento pos-
sui uma superfície mate acetinada. O pavi-
mento tem um brilho que, tecnicamente, 
“incorpora uma matéria-prima de acaba-
mento que o carateriza, diferencia e vocacio-
na para as mais variadas aplicações, quer 
interiores, quer exteriores, em espaços pri-
vados ou públicos”, como explica Fernando 
Simões, Responsável pelo D&D Criativo. 
Esta nova solução técnica, permite ter brilho 
nos 3 acabamentos distintos do pavimento. 
 
Outra novidade é que, pelo sétimo ano con-
secutivo, a Recer foi distinguida com o 
“Prémio Cinco Estrelas 2022”, resultado da 
auscultação dos consumidores relativamen-
te a cinco marcas avaliadas nesta categoria. 
A Recer obteve um índice de satisfação glo-
bal de 77,3% (7,73 em 10 pontos possíveis), 
mais quatro pontos percentuais face ao ano 
passado. 
 
Durante vários meses, estiveram em avalia-
ção 1035 marcas em diversas categorias. 
No universo de várias marcas portuguesas e 
espanholas do setor dos revestimentos e 
pavimentos cerâmicos, a preferência dos 
consumidores e dos profissionais recaiu 
sobre a marca Recer. 
 
O Prémio Cinco Estrelas é um sistema de 
avaliação que mede o grau de satisfação 
que os produtos, os serviços e as marcas 
conferem aos seus utilizadores, tendo como 
critérios de avaliação variáveis como a 
“Satisfação pela Experimentação”, “Relação 
Preço-Qualidade”, “Intenção de Compra ou 
de Recomendação”, “Confiança na Marca e 
Inovação”, que influenciam a decisão de 
compra dos consumidores. 
 
“Recebermos mais uma vez este prémio é o 
reconhecimento do bom trabalho que a 
empresa tem vindo a desenvolver”, afirma 
Liliana Rodrigues, administradora da Recer. 
A responsável acrescenta ainda que “ser-
mos distinguidos ano após ano não só con-
tribui para reforçar os nossos índices de 
notoriedade, como vem demonstrar que os 
consumidores portugueses e mundiais 
podem sempre confiar num serviço de exce-
lência por parte da Recer.” 
 
O produto distinguido este ano com o Pré -
mio Cinco Estrelas é a série Magnes. Liliana 
Rodrigues explica que Magnes é um exce-
lente ponto de partida para chegar onde qui-
ser. Versatilidade total e possibilidades ilimi-
tadas para criar ambientes simples ou sofis-
ticados, sóbrios ou irreverentes, minimalis-
tas ou exuberantes, clássicos ou contempo-
râneos, intemporais ou trendy. Magnes é 
magnético. Ninguém vai ficar indiferente. 
 

O ano de 2022 começa com muitas novidades, 
apesar das dificuldades que o setor atravessa 
devido ao “aumento exponencial” dos custos 
da energia, das matérias-primas, materiais de 
embalagem e licenças de CO2, entre outros, a 
empresa encara o ano de 2022 com bastante 
otimismo. 
 
A Recer está ciente das adaptações a efetuar, 
devido às mudanças que o mundo atualmente 
atravessa e daí ter iniciado o ano com muitas 
novidades, desde logo com uma nova identida-
de corporativa. 
 
O novo logótipo da Recer representa um cami-
nho orientado para o crescimento sustentável 
que pretendemos traçar, sublinha, Liliana 
Rodrigues, administradora da Recer. “Do pas-
sado mantivemos a cor azul que, a partir de 
agora, é mais luminoso e moderno; para o futu-
ro temos dinamismo, modernidade e evolução. 
A nova assinatura de comunicação “Express 
yourself” é uma assinatura que traduz a oferta 
da Recer: com a nossa variedade de formatos, 
cores e acabamentos permitimos que cada 
cliente possa realizar o seu espaço, tendo na 
Recer um parceiro completo em cerâmica, 
desde do formato 10x10 ao 120x60.” 

Esta mudança de logótipo representa tam-
bém a visão e missão da empresa. “Pre -
tendemos crescer de forma sustentável, 
apresentar mais soluções aos nossos clien-
tes, ter um serviço de excelência e, simulta-
neamente, manter a qualidade pela qual 
somos reconhecidos”, afirma, Liliana Ro dri -
gues. 
 
O lançamento do novo catálogo geral 2022 
é mais uma novidade que a Recer apresen-
ta ao mercado. Os profissionais do setor 
podem agora conhecer todas as coleções 
da Recer no Catálogo Geral 2022. São mais 
de 65 coleções em 2500 referências, numa 
oferta de produtos diversificada, com solu-
ções para todos os estilos de consumo e 
diferentes abordagens de decoração ou 
necessidades técnicas. 
 
Neste catálogo irá encontrar uma infinida-
de de cores, formatos, texturas e acaba-
mentos que permitem encontrar as solu-
ções mais indicadas para todo o tipo de 
espaços, residenciais ou públicos. No 
novo catálogo destaca-se a coleção 
Imperial, fruto da pesquisa constante por 
novos materiais.  

RECER com grande destaque em 2022
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com a sustentabilidade, pois, através deste 
fundo, a empresa vai dar prioridade às star-
tups que apostem em práticas amigas do 
ambiente. Desta forma, estende a sua 
estratégia verde a todos os projetos em que 
trabalha. 
 
QUATRO ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 
 
A Roca, que se dedica ao design, à produ-
ção e à comercialização de produtos para 
espaços de banho, definiu quatro áreas de 
negócio de interesse na procura de oportu-
nidades: wellness e espaços de banho inte-
ligentes; novos negócios e materiais; efi-
ciência energética e racionalização do con-
sumo de água; e, por último, a excelência 
operacional nos respetivos processos 
industriais. 
 
Na área de wellness e espaços de banho 
inteligentes, a empresa vai usar recursos 
tec nológicos que, através da Inteligência 
Ar tificial (IA) e conectividade, melhorem a 
usa bilidade dos dispositivos, contribuam 
para o desenvolvimento de produtos ami-
gos do ambiente e também para o desen-
volvimento de produtos que criem espaços 
de relaxamento. 
 
No que respeita à área de novos negócios e 
materiais, o Roca Group Ventures vai-se 
focar em soluções disruptivas, baseadas 

em tecnologia com uma ampla margem 
de crescimento, bem como em novos 
materiais para a construção e o fabrico 
de novos produtos. 
 
Relativamente à eficiência energética e 
racionalização do consumo de água, o 
Grupo vai identificar e desenvolver pro-
dutos e serviços que contribuam para a 
geração de casas conectadas e susten-
táveis, com foco especial na redução 
do consumo de água. 
 
Por fim, com o objetivo de aumentar a 
excelência operacional, tecnologias 
como a IA, a impressão 3D, a Internet 
das Coisas (IoT), o blockchain ou as 
plataformas integráveis também serão 
de interesse do fundo. 
 
Albert Magrans, CEO do Roca Group, 
explicou que o Roca Group Ventures 
procura “gerar um modelo empresarial 
híbrido que combine as vantagens de 
uma grande empresa (recursos, esca-
la, conhecimento, experiência, marke-
ting) com a inovação, tecnologia, moti-
vação, agilidade e talento de uma star-
tup”. O Roca Group Ventures será um 
fundo global que procura investir em 
startups no mundo inteiro. 
 
FONTE: H+K STRATEGIES PORTUGAL

O Grupo Roca lançou um fundo de corpora-
te venture dotado de 25 milhões de euros. A 
empresa vai investir em startups e projetos 
empreendedores que desenvolvam a sua 
atividade em áreas prioritárias para a 
empresa. 
 
Através deste fundo, denominado Roca 
Group Ventures, a empresa pretende alocar 
entre 0,5 e 2 milhões de euros a cada pro-
jeto, sem renunciar a outras fórmulas de 
colaboração que não envolvam ações ou 
investimento em fases adicionais para 
financiar as iniciativas que demonstrem o 
maior potencial. O Grupo estima que, den-
tro de cinco anos, a carteira de investimen-
tos seja composta por entre 10 e 15 empre-
sas. 
 
Para o lançamento do Roca Group 
Ventures, a empresa contará com o apoio 
da Alantra, uma empresa global de consul-
toria financeira e gestão de ativos, especia-
lizada em investimentos e operações deste 
tipo. A Alantra vai prestar consultoria ao 
fundo no processo de criação de oportuni-
dades de investimento e na futura gestão 
da carteira de participadas, disponibilizando 
a sua vasta experiência neste tipo de proje-
tos. 
 
O Roca Group Ventures também materiali-
zará parte do compromisso do Roca Group 

Grupo Roca investe 25 milhões em startups
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peza facilitada e para a tão importante 
poupança de água. 
 
A fim de potenciar ainda mais a economia 
deste recurso hídrico a sanita prevê a 
compatibilidade com dois tanques de 
dupla descarga. Um deles apresenta volu-
mes de 3/6L e o outro garante eficiência 
em volumes mais reduzidos (3/4,5L). 
Duas opções iguais na aparência, mas 
diferentes nos mecanismos internos. 
 
Esta nova sanita, retangular de cantos 
arredondados, tem à sua disposição os 

três tampos da coleção: dois standard 
com clipoff e um slim com easyclip. Todos 
asseguram a colocação e remoção rápi-
das sendo que dois deles, com tecnologia 
slowclose, suavizam a queda tanto do aro 
como da tampa. 
 
A série Look, uma das mais completas da 
marca, expande assim a sua oferta de 
soluções para responder às mais variadas 
exigências do mercado. Contínua acessí-
vel e prática ao continuar a combinar 
características como a funcionalidade, 
modernidade e eficiência. 
 

A Sanindusa inicia o novo ano com a apre-
sentação ao mercado de uma nova sanita 
compacta da série Look. No design acom-
panha as linhas da coleção, diferencian-
do-se das demais pela sua abertura atrás 
que facilita a alimentação do tanque e as 
eventuais manutenções do sanitário. Se 
esta particularidade congrega em si van-
tagens evidentes, a tecnologia Rim flush, 
que também equipa esta novidade, revo-
luciona na descarga eficiente e na higieni-
zação. A ausência de aro no interior da 
bacia é a principal característica distintiva 
deste sistema que contribui para uma lim-

Designer: Emanuel Rufo

Coleção Look expande-se com nova sanita mais eficiente I Sanindusa
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protegidas recorrendo a Sistemas de 
Impermeabilização por Membranas Sinté -
ticas Totalmente Aderidas à estrutura de 
betão - Sistemas SIKAPROOF® A+ & 
SIKAPROOF® P. 
 
A gama SikaProof® compreende sistemas 
desenvolvidos pela Sika para impermeabili-
zação de Caves e Obras Sub terrâ neas.  

Este está dividido por pré-betonagem 
(aplicação antes da colocação da arma-
dura e betonagem) - SikaProof® A+ - e por 
pós-aplicação (aplicação pós betonagem) 
- SikaProof® P. 
 
O SISTEMA SIKAPROOF OFERECE AS SEGUIN-
TES VANTAGENS COMPARATIVAMENTE A 
OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO: 
 
• Sistema total e completamente aderido ao 
betão estrutural (mesmo nas zonas de transi-
ção) não deixando, em caso de perfuração ou 
dano no sistema, a água fluir entre a membra-
na e o betão; 
 
• Conceito SIKA YELLOW BOX: sistema que pro-
move o “building envelope” (barreira física e 
estável ao longo dos anos para proteção de 
toda a estrutura bem como o interior da 
mesma); 
 
• Aplicado totalmente a frio, sem necessidade 
de soldadura a ar quente, vulcanização ou 
chama; 
 
• Elevada flexibilidade e alongamento à rotu-
ra; 
 
• Elevada rentabilidade (média de 100 m2/h, 
variando de acordo com pormenores e condi-
ções de projeto); 
 
• De acordo com a EN 13967 - membranas 
flexíveis para impermeabilização de caves e 
obras subterrâneas; 
 
• Elevada robustez e resistência à pressão de 
água; 
 
• Sistemas simplificados em membranas, fitas 
e acessórios; 
 
• Exposto à radiação UV até 90 dias. 
 
Os sistemas SikaProof® foram desenvolvidos 
tendo como base a sustentabilidade e nas 
vantagens associadas para impermeabiliza-
ção e proteção das estruturas enterradas em 
betão. 
 
Algumas componentes de sustentabilidade 
que se destacam são: 
 
• Elevada durabilidade (> 50 anos); 
 
• Menor desperdício e sobreposições; 
 
• Aplicação rápida e segura, não sendo 
necessário chama ou equipamento de prote-
ção adicional; 
 
• Programas de certificação Green Building 
tais como LEED, BREEM e HQE; 
 
• EPD (Environment Product Declaration) e 
LCA (Life Cycle Assessment) de acordo com 
normas ISO. 
 

Tendo em conta os projetos de edifícios, 
no que se refere a toda a estrutura enter-
rada, e estruturas subterrâneas a realizar 
ou existentes, que necessitam de uma 
barreira contra a água ou contra agentes 
químicos agressivos para a estrutura e 
mesmo cancerígenos (gás rádon), depen-
dendo das configurações da estrutura, 
estas devem ser impermeabilizadas e 

Sistemas SikaProof® A+ & SikaProof® P da Sika
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A Secil está empenhada em promover a 
Sustentabilidade da sua atividade e, para 
além de ter em curso vários projetos e inves-
timentos destinados a reduzir as emissões 
de CO2, continua a valorizar a biodiversida-
de, a utilizar mais energias de fonte renová-
vel e a aumentar a circularidade de proces-
sos e recursos. Só assim poderá garantir os 
melhores e mais sustentáveis produtos e 
soluções de materiais de construção à base 
de cimento. 

Nesse sentido, a Secil volta a inovar, tornan-
do os novos sacos de cimento mais amigos 
do ambiente. Considerando que os peque-
nos gestos também resultam em grandes 
mudanças, retirámos o plástico do seu inte-
rior, reduzindo a utilização de 96.000 kg de 
plástico todos os anos. 
 
Graças a um investimento contínuo em 
desenvolvimento tecnológico, a Secil tem, 
progressivamente, vindo a utilizar um papel 

mais forte e resistente, assegurando o mesmo 
nível de proteção no cimento. Tudo para a 
garantir a confiança dos seus clientes num 
produto 100% português. 
 
De forma a dar a conhecer este movimento ao 
mercado e a incentivar pequenos gestos sus-
tentáveis, a Secil lançou, no início de Março, a 
campanha Novos Sacos Secil 0% Plástico, 
apostando numa divulgação multimeios que 
passam por exteriores, imprensa e digital.  

Secil aposta numa embalagem mais sustentável
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seu efeito protetor garante uma elevada 
resistência às intempéries e desgastes nor-
mais e uma durabilidade extrema da sua 
casa. 
 
E, pela primeira vez, recebeu o Prémio 
Cinco Estrelas na Categoria Espumas PU e 
na Categoria Selantes. Na Categoria 
Espumas PU, venceu com a gama mais 
completa de Espumas PU do mercado, para 
todo o tipo de necessidades, desde o preen-
chimento, enchimento, colagem, isolamento 
térmico e montagem, com formatos adequa-
dos para cada tipo de necessidade. 
 
Na Categoria de Selantes, com o Silirub 
Color, um selante de máxima qualidade, 
100 % silicone com possibilidade de fabri-
co em qualquer cor RAL. Possui máxima 
resistência aos raios solares e máxima 
elasticidade na selagem de juntas mais 
exigentes. Dado o seu grau de pureza 
máximo, é compatível com todos os mate-
riais de construção sensíveis. 
 
E porque a Soudal não vive só de prémios, 
quer continuar a caminhar para chegar 
sempre mais longe no processo de sonhar, 
refletir, arriscar, agir e preservar - manten-
do o foco no seu objetivo imutável - build 
the future. 
 

Há mais de 50 anos que a Soudal cria as 
melhores soluções com qualidade garantida. 
Neste momento são o maior fabricante inde-
pendente europeu de selantes, espumas PU e 
adesivos, para os mercados profissional e de 
bricolage. Estão em 140 países com 20 fábri-
cas e 69 subsidiárias, que garantem o suporte 
técnico e logístico, formulando, fabricando e 
distribuindo pelo mundo inteiro mais de 12 mil 
produtos diferentes, que se destacam pela per-
formance e qualidade extrema. 
 
Com este crescimento, visão de futuro e uma 
forte aposta estratégica, o reconhecimento não 
tardou - a distinção de Marca 5 Estrelas 2022, 
com prémios em algumas categorias, era inevi-
tável. 
 
O Prémio 5 Estrelas é um sistema de avaliação 
independente que mede o grau de satisfação 
que os produtos, serviços e as marcas confe-
rem aos seus utilizadores, dentro da respetiva 
categoria de consumo. Utiliza a metodologia 
mais completa e rigorosa do mercado, tendo 
como critérios de avaliação as principais variá-
veis que influenciam a decisão de compra dos 
consumidores. Nesta avaliação participaram 
mais de 1600 utilizadores. 
 
E foi com orgulho que, pelo 4º ano consecutivo, 
recebeu o Prémio 5 Estrelas na Ca te goria Cola 

e Veda, com a gama que dispensa apresen-
tações - T-Rex. 
 
A gama T-Rex é a gama mais completa de 
colas e selantes elásticos resistentes do 
mercado, com base numa tecnologia única, 
que permite alcançar a generalidade das 
necessidades do mercado. 
 
Com a maior gama de cores disponíveis tem 
produtos para cada necessidade: Power - 
Cola e Veda Universal, Turbo - versão rápi-
da, X-Treme - versão agarre inicial extremo 
e Floor& Wall - universal e grandes superfí-
cies. 
 
Outro prémio surpreendente foi, pelo 2º ano 
consecutivo, o Prémio 5 Estrelas, na Ca te -
go ria Impermeabilizantes, com o imbatível 
HydroBlock WET uma membrana líquida 
com base na tecnologia SMX que permite 
im permeabilizar as superfícies mesmo que 
estejam húmidas, protegendo-as de forma 
eficaz. 
 
Este produto faz parte de uma gama que 
veio revolucionar o mercado dos impermea-
bilizantes - HydroBlock - uma gama de pro-
dutos impermeabilizantes que reparam, 
vedam e protegem eficazmente todas as 
superfícies e materiais expostos à água. O 

Soudal recebeu o Prémio 5 Estrelas na categoria Cola e Veda
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os seus objetivos de inovação e crescimento 
no mercado, prosperando em volume de 
negócios num total de 99 milhões de euros, 
mais de 57 milhões feitos no mercado naci-
onal! Luís Leitão - Diretor de Vendas, Teka 
Portugal - afirma que “foi com resiliência, 
agilidade, criatividade e muita inovação que 
conseguimos prosperar num dos momen-
tos mais delicados para a economia global e 
que assumimos com muita satisfação que 
temos as ferramentas necessárias para con-
tinuar em crescimento”. 
 
A Teka registou um crescimento das vendas 
no mercado nacional de 17%, fechando o 
ano bastante acima do cenário mais otimista 
traçado. Nestes resultados destaca-se a 
quota de mercado ocupada pela Teka, que 
cresceu 10% no mercado, detendo cerca de 
25% do mercado de encastre, o que simbo-
licamente significa que 1 em cada 4 eletro-
domésticos de encastre - fornos, placas e 
exaustores -, vendido em Portugal, é Teka. 
 
Com um número de colaboradores 25% 
superior em média em relação ao ano ante-
rior, a Teka contou em média com 460 cola-
boradores em 2021. 
 
Em relação à política de inovação da 
Teka, os anos de 2020 e 2021 represen-

tam re cordes em termos de relevância e 
de lançamentos de novos produtos no 
mercado. Em 2021 assistimos a lança-
mentos de destaque como a gama 
Restaurant Quality at Home, que inclui: o 
forno pirolítico Maestro Pizza - capaz de 
preparar 10 pizzas em 30 minutos, graças 
à sua grelha exclusiva que atinge os 340 
ºC -; o forno AirFry - que se distingue pe la 
forma como o ar circula na cavidade e que 
permite fritar sem gordura de forma rápi-
da, fácil e, acima de tudo, saudável - e o 
forno SteakMaster - um verdadeiro chef 
que lhe prepara qualquer carne e peixe no 
ponto que deseja, graças à sua grelha de 
ferro fundido e à temperatura que conse-
gue atingir em toda a cavidade (700 ºC). 
Em lava-louças, os inovadores aca -
bamentos em PVD, e o lava-louças Pu -
reClean - que repele a água e evita o cres-
cimento de bactérias, graças ao seu 
revestimento inovador, foram outros dos 
lançamentos de sucesso da marca. 
 
Para 2022 a Teka compromete-se a man-
ter os seus princípios e a crescer dentro 
do mercado, continuando a inovar e trazer 
o design de excelência a casa de todos os 
portugueses e do resto do mundo.  
 
FONTE: EXCLAMAÇÃO 

O Grupo Teka atingiu recordes de faturação 
em 2021. Stefan Hoetzl, CEO do Grupo 
Teka, afirma que “o negócio se desenrola 
com muita força em quase todas as áreas 
geográficas”. O impressionante desenvolvi-
mento comercial dentro do grupo alemão - 
na América, Espanha, Portugal, França e 
Alemanha, entre outros - representou um 
crescimento consolidado das vendas no 
final do terceiro trimestre de 23% face a 
2020 e um aumento em dois dígitos face a 
2019, evidenciando um reforço da liderança, 
também, no mercado global de eletrodo-
mésticos. Destaca-se ainda o lucro opera-
cional do grupo que aumentou, no mesmo 
período, 62% vs. 2020 e 46% em relação a 
2019. 
 
Estes dados são o espelho da força global 
que esta empresa representa, comerciali-
zando hoje os seus produtos em mais de 
150 países, nos cinco continentes, nos 
quais possui cerca de 10 fábricas na 
Europa, Ásia, e América, 35 hubs de distri-
buição e 6 centros de investigação e exce-
lência. 
 
Também em Portugal, e apesar dos tempos 
de pandemia, que ainda se fazem sentir, a 
empresa conseguiu superar-se, por mais 
um ano. À chegada do final de 2021, atingiu 

Teka Portugal atinge faturação de quase 100 milhões de euros em 2021
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PUBLICIDADE 
 
Comprar é importante, mas vender ainda é 
mais. O grupo dispõe de numerosas ferra-
mentas de marketing para atrair clientes; o 
Guia de casas de banho, que “amplia” a loja 
dos associados, o Catálogo profissional, com 
todos os materiais de construção de que o 
pedreiro necessita, os folhetos trimestrais de 
distribuição de publicidade e as redes sociais 
significam chamarizes para aumentar a 
afluência de visitas aos negócios. Os asso-
ciados espanhóis apreciam-nas na medida 
em que os ajuda a vender, e o grupo prevê 
começar a fazê-las em versão portuguesa. 
 
COMPRAS 
 
Mais de 200 fornecedores permitem ao asso-
ciado o acesso a muitas marcas líderes. A 
política do grupo é fazer acordos com os for-
necedores necessários, procurando o bene-
fício mútuo e o trabalho a longo prazo, só tro-
cando de marcas em caso de força maior. 
 
O compromisso da cadeia é fazer um pacto 
só se conseguir melhorar as condições dos 
seus associados. Esta melhoria de preços 
consegue-se por volume, mas sobretudo por 
informação; os compradores Gamma rece-
bem inputs de muitos armazéns e de muitas 
zonas diferentes, o que facilita a negociação. 
 
Em todos os pactos, a central negoceia um 
rappel de fim de ano. Em 2020, a cadeia con-
seguiu distribuir mais de 2 milhões de euros 
entre os seus associados (alguns receberam 
mais de 100.000 €). 
 

A GRUP GAMMA é uma central de compras e 
serviços criada em 1989. Trinta anos depois 
conta com 330 armazéns associados em 
Espanha e Andorra. No ano de 2021 começou 
a incorporar associados em Portugal, onde pre-
tende crescer significativamente em 2022, 
criando um grande grupo de compras de âmbi-
to ibérico. 
 
O funcionamento é o de uma cadeia voluntária. 
Os armazéns de materiais de construção 
“associam-se” ao grupo com um objetivo claro: 
serem mais competitivos. A missão da cadeia é 
oferecer-lhes ferramentas que lhes melhore a 
rentabilidade e o benefício a longo prazo. 
 
Com este objetivo, a cadeia desenvolveu um 
leque de ferramentas, agrupadas nos âmbitos 
seguintes: 
 
LOGÍSTICO 
 
Desde o início, nos finais da década de 80, que 
o grupo conta com armazéns reguladores, loca-
lizados em Barcelona. Atualmente dispõe de 
cerca de 50.000 referências em stock. 
 
Todos os associados dispõem de dois dias de 
distribuição semanal, podendo combinar qual-
quer artigo, sem mínimo de compra e com 
entrega com portes pagos. Também existe um 
serviço de entrega urgente e um serviço de 
entrega direta ao domicílio do cliente final. 
 
Para todos os produtos, os associados deci-
dem se querem comprar ao armazém central 
(com preços diferentes por unidades, caixas ou 
paletes) ou comprar ao fabricante diretamente. 

Os stocks da central são públicos para os 
associados, que podem comprá-los atra-
vés da intranet do grupo, vendo a disponi-
bilidade do artigo em cada momento. 
 
MARCAS PRÓPRIAS 
 
A GRUP GAMMA foi a primeira central de 
materiais de construção a ter marcas pró-
prias, há já 25 anos, e fê-lo com um objeti-
vo claro: ter um produto exclusivo para 
garantir uma margem digna para os seus 
associados. 
 
As marcas conhecidas estão a sofrer uma 
hiperconcorrência, acrescentada pela 
venda online, que reduz as margens e asfi-
xia a distribuição. As cadeias que dispõem 
de marcas exclusivas podem controlar a 
venda e assim defender os seus associa-
dos. BAHO (casas de banho), TERRADE-
COR (cerâmica) e GAMMA (materiais) são 
algumas das marcas do grupo. 
 
RETALHO 
 
O departamento de “retalho” ajuda os 
armazéns do grupo a melhorarem os negó-
cios. Começa-se com a conceção do arma-
zém até à montagem completa da loja. 
 
Desde os anos 90, a Gamma reformou 
mais de 120 lojas do grupo. A experiência 
adquirida levou à criação de um modelo 
de negócio próprio. Este know-how está 
ao serviço do associado para o ajudar a 
me lhorar as instalações e, assim, aumen-
tar a rentabilidade. 

Artigos
GRUP GAMMA marca presença em Portugal
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A GRUP GAMMA é um dos impulsionado-
res do projeto OMNIMAT, um grande pro-
jeto que está a ser levado a cabo em 
Espanha e que consiste numa macro base 
de dados que inclui todos os artigos e pre-
ços dos milhares de fabricantes de mate-
riais de construção. 
 
Estas ferramentas tecnológicas são gratui-
tas. Os associados do grupo não estão 
sós, têm o apoio da Gamma para aprovei-
tar as sinergias que a tecnologia propor-
ciona e que os tornam mais competitivos. 
 
A FORMAÇÃO E A INOVAÇÃO 
 
Os armazéns vendem milhares de referên-
cias e incluem novas famílias de produtos. 
Neste contexto, a formação contínua é 
essencial. Visitas a fábricas, demonstra-
ções de produto, formações presenciais, 
especialistas externos, webinars… os co -
laboradores da Gamma dedicam parte do 
seu tempo a aprender. Não só sobre pro-
duto, mas também sobre novas tecnolo-
gias ou habilidades profissionais. 
 
A necessidade de formação é transversal. 
Também os diretores e gerentes partici-
pam nos programas de formação, onde se 
partilham experiências e informações e, 
desse modo, o conhecimento se multipli-
ca. 
 
A imagem e a marca do associado não se 
perdem ao associar-se à Gamma. Con tra -
riamente a outros grupos, a Gamma acre-
dita que a personalidade do associado é 

um ativo que tem muito valor na zona. Por 
este motivo, a imagem do grupo soma-se 
à do associado e não a anula nem substi-
tui. 
     
Pertencer a GRUP GAMMA não custa di -
nhei ro ao associado. O grupo financia-se 
com uma comissão cobrada aos fornecedo-
res, não aos armazéns do grupo. 
 
O contrato que os associados assinam 
não obriga a qualquer permanência. Caso 
o associado decida sair, não tem de pagar 
qualquer penalização. A central do grupo 
considera que o melhor contrato é o tra-
balho bem feito e a satisfação dos asso-
ciados. 
 
O perfil do associado é um armazém ge -
neralista que conta com uma loja de ferra-
gens e uma loja de cerâmicas, e ven de 
materiais de construção e casas de ba -
nho (também cozinhas nalguns casos).  
 
O grupo oferece a entrada a bons arma-
zéns, que sejam solventes e que queiram 
ser "parceiros" a longo prazo. A zona de 
influência natural de cada um deles é 
mutuamente respeitada, a fim de evitar 
concorrências e criar um bom clima de 
colaboração. 
 
A GRUP GAMMA abre as portas aos 
armazéns portugueses que queiram fazer 
parte de um grande grupo ibérico e, em 
última análise, que acreditam no projeto e 
queiram aproveitar as sinergias para 
crescer juntos.

A central está já em conversações com 
fabricantes portugueses para chegar a 
acordos que beneficiem os novos sócios 
de Portugal e para, assim, completar o 
seu leque de marcas pactuadas. 
 
TECNOLOGIAS 
 
A transformação digital centra uma boa 
parte do investimento e do esforço do 
grupo, que acredita que a tecnologia 
será um fator-chave na competitividade 
e no futuro dos seus armazéns associa-
dos. 
 
Os associados podem ligar a loja online 
do grupo ao seu próprio site. A manuten-
ção e a atualização ficam a cargo da 
central, bem como a entrega dos produ-
tos vendidos. O associado recebe no fim 
de cada mês a margem das vendas fei-
tas na sua própria zona. Em 2022, a 
Gamma prevê ter já a versão portuguesa 
em funcionamento. 
 
O software de conceção de casas de 
banho em 3D permite criar ambientes 
fotorrealistas de como ficará a casa de 
banho, incluindo todos os artigos de 
banho e cerâmica com que o grupo tra-
balha. 
 
O programa informático de cada asso-
ciado (E.R.P) pode ligar-se ao da central 
através de um software (webservice), 
conseguindo assim grandes poupanças 
de tempo na gestão dos preços, pedidos 
ou notas de entrega. 
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LENA ARGATECNIC I Argamassas técnicas no mundo da reabilitação  

sa LENA 839 BetDur, que permite num só 
passo executar três funções: passivação da ar -
ma dura de ferro, enchimento da estrutura de 
be tão e acabamento, tudo com a rapidez ne -
cessária em obra. 
 
IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
Gama de argamassas desenvolvida para 
impedir a infiltração de água, garantindo não 
só uma maior durabilidade dos elementos 
construtivos, como também uma melhoria do 
conforto nos ambientes habitacioniais. Nesta 
gama destaca-se o produto LENA 893 - imper-
meabilização flexível monocomponente. Para 
além da elevada flexibilidade, apresenta tam-
bém excelente trabalhabilidade, elevada 
capacidade de impregnação no suporte (devi-
do à utilização de matérias-primas microniza-
das), constituindo uma solução prática que 
minimiza erros em obra (mono-componente). 
 

REABILITAR É TRATAR, CUIDAR, VALORIZAR, CRIAR 
NOVAS IMAGENS E SOLUÇÕES, DESENVOLVER E REVI-
GORAR ESPAÇOS ANTIGOS. É COM TODA ESTA HAR-
MONIA QUE SURGEM AS SOLUÇÕES LENA ARGA-
TECNIC. UMA GAMA DE PRODUTOS QUE SE COM-
PLETA, QUE INTERAGE ENTRE SI EM PERFEITA UNIÃO, 
DEIXANDO O EDIFICADO EXISTENTE FALAR POR SI, 
MANTENDO A SUA IDENTIDADE. 
 
REABILITAÇÃO À BASE DE CAL 
 
Toda a gama de produtos de cal enquadra-se 
na reabilitação de suportes antigos, de fraca 
resistência, constituídos muitas vezes por ele-
mentos de pedra. Esta gama concilia produtos 
de base (para enchimento/consolidação), pro-
dutos de revestimento (rebocos) e de acaba-
mento (capa fina, coloridos). Todos estes pro-
dutos utilizam materiais eco-compatíveis com o 
suporte, são transpiráveis, e contribuem para a 
sustentabilidade do planeta (devido à utilização 
de materiais com reduzido impacte para o 
ambiente). 
 
LENA ETICS - ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR 
 
LENA ETICS é um sistema de isolamento tér-
mico pelo exterior, composto por diferentes 
camadas, que confere uma proteção de eleva-
do desempenho e durabilidade a qualquer 
fachada, permitindo manter a temperatura equi-
librada no inverno e no verão. Especial desta-
que para o LENA ETICS 824, um dos produtos 

que integra este sistema. Para além de 
ser um produto com elevado desempenho 
ao nível da aderência das placas de isola-
mento (sejam elas EPS, XPS, lã mineral 
ou cortiça), é igualmente uma argamassa 
fibrada facilmente trabalhável e que permi-
te a realização da camada de barramento 
armado com total perfeição. É um produto 
versátil e que é utilizado na grande maioria 
das situações de isolamento térmico pelo 
exterior. 
 
REPARAÇÃO DE BETÃO 
 
A gama de reparação de betão foi estuda-
da e desenvolvida para facilitar a reabilita-
ção em obra, apresenta resistências extre-
mamente elevadas, dando resposta às 
aplicações mais exigentes. São produtos 
que permitem uma rápida conclusão da 
intervenção, dando destaque à argamas-

Reabilitação da Antiga Estação de Aveiro (2021)
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A sustentabilidade e o ambiente fazem parte dos 
nossos objetivos e é nesse contexto que estamos 
hoje a apresentar o nosso contributo para esta 
importante vertente. 
 
Foi lançado o desafio de desenvolver uma sanita 
que não utilizasse água para o seu funcionamento 
ou que, no mínimo, usasse uma quantidade ínfima 
deste precioso bem. 
 
Neste sentido, a ARCH entrou em parceria com 
uma outra empresa que pudesse participar na área 
da microbiologia, essencial para a conclusão deste 
projeto. 
 
Assim nasceu a PERMAPRETA®, uma sanita eco-
lógica que basicamente se explica como sendo um 
artigo de louça sanitária capaz de integrar um pro-
cesso de biodegradação dos resíduos humanos e 
os converter num adubo a ser utilizado como fertili-
zante. 
 
PERMAPRETA® APLICA OS PRINCÍPIOS DE PERMACUL-
TURA 
 
Apenas utiliza água para o seu funcionamento. 
Deposita os nossos resíduos numa câmara de fácil 
acesso e instalação rápida. Ali, a biotecnologia 
natural acelera e otimiza sua decomposição biológi-
ca e gera um húmus com propriedades fertilizantes 
naturais. 

A marca Valadares comemorou o seu cen-
tenário no ano passado. Dedicando-se 
desde sempre à indústria cerâmica, iniciou 
a sua atividade no domínio do barro verme-
lho, em 1921, passando pelo grés cerâmi-
co que ainda está presente nas condutas 
de esgotos nas cidades adjacentes, Vila 
Nova de Gaia e Porto. Procurando estar 
sempre na vanguarda, divergiu o seu fabri-
co para a louça sanitária nos finais da 
década de 50, tendo como complemento o 
revestimento sob a forma de azulejos e 
mosaicos e também o fabrico de cimento-
cola. Na década de 90 convergiu toda a 
sua capacidade de fabrico para a louça 
sanitária, que ainda hoje mantém sob a 
representação da ARCH, SA. 
 

A ARCH, SA é uma empresa resultante 
de uma aposta de um conjunto de ex-
colaboradores da extinta Fábrica 
Cerâmica de Valadares com um grupo de 
investidores que acreditaram no projeto 
em causa e se mantêm fiéis aos objetivos 
nele propostos. 
 
O cerne das várias vertentes em vigor na 
ARCH tem sido sempre a Inovação. Esta, 
de facto, é onde assenta toda a atividade 
da empresa, porque entendemos que só 
um forte investimento e motivação 
podem guiar a empresa aos mais altos 
níveis de desempenho e comprometi-
mento com os enormes desafios que se 
vêm acumulando para o setor industrial. 
 

Permapreta, um caso de sustentabilidade I Rocha Ferreira e David Iguaz da ARCH Valadares
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Este sistema já foi aprovado em vários países e 
está, desde 2021, em comercialização tendo já 
sido instalado em diversos locais, nomeadamen-
te em Espanha e Argentina, com total sucesso na 
sua utilização. 
 
Temos a consciência que não é fácil mudar com-
portamentos de décadas. No entanto, cada vez 
mais precisamos de ter a consciência de que a 
água não é um bem inesgotável e é necessário 
contribuir para a diminuição drástica do seu con-
sumo. Só para termos uma ideia mais real, cada 
ser humano consome na sanita tradicional cerca 
de 5700 litros de água em cada ano. Esta água 
apenas serve para ajudar os esgotos a transpor-
tar os dejetos que produz. Se considerarmos 
uma média de vida de 80 anos, estaremos a falar 
de cerca de 456000 litros de água. Agora multipli-
que-se pelo número de pessoas em média numa 
habitação e ficar-se-á uma ideia de como é 
imprescindível mudar os nossos hábitos se que-
remos um planeta melhor para o futuro dos nos-
sos descendentes. 

PRINCÍPIOS E BENEFÍCIOS DO PROCESSO: 
 
• Biologicamente ativo.  
 

• Saudável e que não requer aditivos quími-
cos. 
 

• Tem zero impacto no meio ambiente e sem 
odores. 
 

• Não precisa de um especialista para a sua 
manutenção. 

Para enquadrar este processo sustentável 
foi necessário enveredar por um conceito de 
desenvolvimento, fora do contexto habitual 
da cerâmica de sanitários. 
 
Era necessário desenvolver uma sanita que 
pudesse satisfazer, no seu todo, as exigên-
cias propostas por um método, ainda que 
ancestral, adaptado às condições da vida 
moderna. 
 
Para tal, o aspeto da sanita teria de ser 
semelhante àquilo a que estamos habitua-
dos, mas com uma construção interna que 
fosse capaz de resolver com sucesso o 
desafio em causa, por forma a ser também 
acessível aos mercados aonde a água, que 
sendo sempre imprescindível, já se tornou 
num bem cuja escassez leva a restrições 
óbvias ao seu consumo excessivo. 
 
A Sanita Permapreta® é constituída por dois 
circuitos independentes, para sólidos e líqui-
dos, que conduzem estes para contentores 
independentes aonde se irão passar as rea-
ções bioquímicas que transformarão os 
nossos resíduos num produto final útil, que 
não necessita de drenos para ser extraído. 
 
Com esta sanita existe uma eliminação 
quase total de dejetos. Nas sanitas conven-
cionais é utilizada uma média de 15 litros 
diários por pessoa como mero instrumento 
de diluição e transporte, o que representa 
perto de 16000 litros por ano para um agre-
gado familiar tipo (3 pessoas). O nosso sis-
tema elimina praticamente este consumo. 
Aliás, se comparado com o sistema utilizado 
nas sanitas secas existentes no mercado, o 
sistema Permapreta evita que cada indiví-
duo produza cerca de 1200 kg/ano de deje-
tos sólidos. 
 
O sistema desenvolvido, através de uma 
decomposição natural por degradação 
microbiológica e físico-química, consegue 
que este valor seja reduzido para cerca de 
2Kg/ano de húmus. 
 
Este húmus, criado por este sistema de 
compostagem, é de altíssima qualidade e é 
também um fertilizante natural que pode ser 
utilizado sem qualquer tipo de perigo para o 
meio ambiente. 
 
Além deste importante facto, o sistema é 
completamente independente de esgotos 
municipais ou fossas sépticas, evitando 
também um consumo associado de cerca 
de 40.000 litros de águas residuais 
anuais/pessoa (águas residuais resultantes 
das restantes utilizações que normalmente 
ficam contaminadas com a mistura no siste-
ma das águas fecais e que usando o nosso 
sistema poderiam ser facilmente tratadas e 
reutilizadas). 
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Jaquar World, Lisboa com o mais recente showroom do Grupo Jaquar 

Segundo o Diretor de Marketing e Co -
municação da Jaquar Global, “o atendi-
mento abrangente ao cliente sob o 
mesmo teto é o que torna a oferta Jaquar 
World inigualável e única no seu seg-
mento”. 
 
Além de oferecer soluções completas para 
casas de banho, a Jaquar World também 
oferece um olhar sobre a vanguarda do 
design, com alguns dos produtos expostos 
vencedores de prestigiados prémios inter-
nacionais como iF, Good Design, Plus X, 
Elle Deco e RedDot.  
 
A gama Tiaara, desenhada por Michael 
Foley, é, como diz o seu slogan, “joalha-
ria para a casa de banho”. É uma torneira 
que traz uma qualidade escultural, única 
à função de uma torneira, elevando uma 
função rotineira como abrir uma torneira 
a uma experiência única. 
 
Outra atração imperdível é a torneira 
Tailwater, inspirada na natureza e nas 
linhas elegantes e fluidas da arquitetura 
contemporânea. Projetado por Claudia 
Danelon do Danelon Meroni de Londres, 
o Tailwater une a alavanca e o bico da 
torneira numa única forma amigável, 
inconfundivelmente reminiscente de um 
pássaro empoleirado à beira de uma pis-
cina.  
 
Para os minimalistas, nada superará o 
Linea, projetado por Parichay Mehra, que 
elimina todas as camadas não essenciais 
entre o usuário e a experiência do produ-
to. Um bico surpreendentemente sim-
ples, limpo e em forma de barra, o recur-
so de design de destaque do Linea é o 
seu movimento giratório multiuso, que 
também atua como mecanismo liga e 
desliga, e controla a temperatura da água 
ao longo do arco do seu movimento.  
 
Rainjoy é o melhor em chuveiros suspen-
sos extra grandes e ocultos. Oferece 
uma escolha de modos como chuva, 
intenso, névoa e até massagem. A expe-
riência de banho Rainjoy é um banho cor-
poral completo que envolve os sentidos 
com uma variedade de sensações cal-
mantes, inspiradas nas formas brilhantes 
e rejuvenescedoras da natureza com a 
água.  
 
Artize Showertronic iV2 e iV6, são siste-
mas inteligentes de mistura de água, que 
mantêm automaticamente a temperatura 
da água e o caudal durante o banho. Com 
o toque de um dedo no touchpad, à prova 
de água e de alta durabilidade, pode-se 
escolher o modo de banho, controlar a 
temperatura e o fluxo da água para uma 
experiência de banho incomparável. 

O Grupo Jaquar, empresa líder na produção de 
soluções completas para casas de banho, 
inaugurou o Jaquar World em Lisboa.  
 
O elegante showroom oferece uma ótima 
experiência de compra para quem está à pro-
cura de uma casa de banho nova ou simples-
mente em renovar a existente, com produtos 
das marcas Jaquar e Artize, assim como a 
coleção Laguna, criada por Matteo Thun & 
Antonio Rodriguez para o Grupo Jaquar. O 
showroom é o lugar perfeito para evocar a casa 
de banho dos sonhos, pois oferece um ambien-
te envolvente que acolhe, informa e orienta os 
visitantes pelos diferentes aspetos de uma 
casa de banho - seja estético ou funcional, 
básico ou evoluído. 
 
Inspirado na paixão e na visão da Jaquar, o 
showroom utiliza o design centrado no cliente, 
com uma ampla variedade de produtos e solu-
ções em exposição, para criar o ambiente per-
feito que proporcione uma experiência de visita 
e compra agradável. 
 
Na inauguração da loja, o Pro motor e Diretor 
do Grupo Jaquar afirmou: “O Jaquar World foi 
projetado para antecipar e superar as expecta-

tivas dos nossos clientes mais exigentes e 
para fornecer soluções completas de casa de 
banho com a mais alta qualidade de produtos 
e serviços. Por isso, convido todos a descobri-
rem este espaço único. Garantimos que ficará 
encantado com o ambiente e o conceito do 
Jaquar World, que, mais importante, permite 
que os conceitos e produtos falem por si.” 
 
O showroom oferece uma ampla variedade 
de produtos de casa de banho, como aces-
sórios, soluções de bem-estar, louças sani-
tárias, chuveiros, sistemas de descarga, 
divisórias de chuveiro, soluções e acessó-
rios de água quente, bem como as mais 
recentes inovações de casa de banho. Os 
consultores especializados e bem treinados 
da loja orientam o cliente durante todo o 
processo. Além disso, o conjunto de servi-
ços que a Jaquar World oferece aos seus 
clientes estende-se a:  
 
• Soluções completas para casas de banho  
• Consultoria especializada  
• Consultoria de projetos  
• Atendimento ao cliente inigualável  
• Marcas globais de casa de banho  
• Ampla gama de produtos e conceitos 

Evento

João Farinha, Jaquar | José de Matos, Secretário-geral da APCMC | Preetham S, Segundo Secretário da Embaixada da India em Portugal 
Rui Farinha, Jaquar | Kiritkumar Bachu, Presidente da Comunidade Hindu em Portugal | Rajesh Kangi, Jaquar | Ricardo Lage, Jaquar 



Fileira da Construção Civil e Materiais de Construção na Expo Dubai 2020

mento internacional de Portugal como fornecedor 
global destes setores. 
 
Neste evento estiveram presentes empresas 
locais decisoras e influenciadoras com interesse 
e negócios nesta fileira de construção: construto-
ras; gabinetes de arquitetura, engenharia e 
design de interiores; e importadores e distribuido-
res de materiais de construção. 

O Pavilhão de Portugal dinamizou no dia 
8 de março um seminário dedicado à 
Fileira da Construção Civil e Materiais de 
Cons tru ção, organizado em parceria pela 
AICCOPN - Associação dos Industriais da 
Cons trução Ci vil e Obras Públicas, 
APCMC - Asso cia ção Materiais de Cons -
trução, APICER - Associação Portuguesa 

Indústrias de Cerâmica, ANIET - Associação 
Nacional da Indústria Extrativa e Transfor -
ma  dora e ASSIMAGRA - Associação Por tu -
guesa da Indústria dos Recursos Minerais. 
 
O Seminário focou-se essencialmente na pro-
moção das competências da oferta portugue-
sa de bens e serviços na área da construção, 
com o propósito de aumentar o reconheci-

José de Matos,  
Secretário Geral da APCMC 



Pela quinta vez efetuamos as previsões dos volumes de negó-
cios esperados para o setor da construção, desta vez para os 
anos de 2022, 2023 e 2024. Tal como nas quatro previsões ante-
riores dividimos o setor em seis grupos: construção residencial, 
não residencial e engenharia civil, sendo que em cada uma des-
tas divisões considerou-se o estado novo e reabilitação. 
 
Depois de vários anos em queda, o setor a partir de 2016 ence-
tou a tão esperada retoma, que se tem mantido desde essa altu-
ra e que se estima que pelo menos até 2024 se verifique. Fala -
mos de retoma porque, apesar de já termos assistido a vários 
anos seguidos de crescimento, ainda não atingimos os valores 
dos primeiros anos deste milénio. 

Apesar da pandemia, dos atrasos nas entregas de commodi-
ties, da escalada dos seus preços e da escandalosa subida dos 
preços dos combustíveis e de outras fontes energéticas, bem 
como do problema causado a todo o mundo pela Federação 
Russa que de uma forma inaceitável resolveu invadir um país 
soberano e com um governo democraticamente eleito, preve-
mos que nos próximos anos o setor da construção e o subsetor 
do comércio de materiais de construção continuarão a efetuar o 
seu caminho de consolidação do crescimento. Em relação às 
projeções efetuadas em julho de 2021, as atuais são ligeira-
mente mais otimistas, pelo facto de algumas variáveis macroe-
conómicas apresentarem previsões mais favoráveis. 
 
Tendo em todos os casos por base os valores verificados em 
2017 e considerando sempre preços constantes em relação a 
esse ano, estimamos que o volume de negócios da construção 
nova aumente 3,6%, 3,9% e 3,5% em 2022, 2023 e 2024, res-
petivamente, e o volume de negócios de reabilitação au mente 
3,4%, 3,3% e 3,6%, também no mes mo período. 
 

A APCMC APRESENTOU 
NUM SEMINÁRIO ONLINE 
REALIZADO EM FEVEREIRO 
AS PREVISÕES DE INVERNO 
PARA OS SETORES DA CONS-
TRUÇÃO E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO, AS QUAIS IN -
CLUEM CE NÁ RIOS PÓS-PAN-
DEMIA. A ATUA LI ZA ÇÃO DAS 
PREVI SÕES PARA O PE -
RÍODO DE 2022, 2023 E 
2024, FOI FEITA COM BASE 
NUM ESTUDO DA RESPONSA-
BILIDADE DO PROF. MA -
NUEL CARLOS NO GUEIRA. 
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Em relação ao volume de negócios da construção não residencial 
nova, estimamos que aumente 2,3%, 2,5% e 2,4% em 2022, 2023 
e 2024, respetivamente, e o volume de ne gó cios de reabilitação 
au men te 3,0%, 3,2% e 3,4%, também no mes  mo período. 

No que se refere à engenharia civil em estado novo, estima-
mos que aumente 4,3%, 4,6% e 4,2% em 2022, 2023 e 2024, 
respetivamente, e o volume de reabilitação au men te 3,9%, 
3,8% e 3,8%, também no mes mo pe río do. 
 

Previsões de Inverno para os Setores da Construção e Materiais de Construção

Prof. Manuel Nogueira

Construção Total 

Habitacional nova

Construção residencial - reabilitação 

Construção não habitacional - nova (%) 

Construção não habitacional - renovação
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Todos os subsetores do comércio de materiais de construção 
também verão os seus volumes de negócios aumentar nos 
três anos considerados. Estimamos que o co mércio por gros-
so de máquinas para a in dús tria extrativa, construção e 
engenharia civil aumente o seu volume de negócios em 
2,4%, 2,7% e 2,0% respetivamente em 2022, 2023 e 2024. 

No que se refere ao comércio por grosso de minérios e metais, 
estimamos que au mente os seus volumes de negócios em 3,1%, 
3,1% e 3,2% em 2022, 2023 e 2024, respetivamente.  

Também estimamos que os volumes de negócios do comér-
cio por grosso de ma deiras, materiais de construção e equi-
pamento sanitário aumentem em 3,2%, 3,2% e 3,0% em 
2022, 2023 e 2024, respetivamente. 
 

Já o comércio por grosso de ferragens, ferramentas e artigos 
para canalizações e aquecimento deverá ver os seus volu-
mes de negócios aumentarem em 3,0%, 3,3% e 3,2% em 
2022, 2023 e 2024, respetivamente.  

Finalmente em relação ao subsetor de comércio a retalho de 
ferragens, tintas, vidro, equipamento sanitário, ladrilhos e 
similares, estimamos que os volumes de negócios cresçam 
3,4%, 3,4% e 3,6% em 2022, 2023 e 2024, respetivamente. 
 

Para finalizar, queremos transmitir uma mensagem de espe-
rança aos empresários do setor. Por agora no horizonte não 
se encontram “nuvens negras”, apesar das dificuldades que 
nos surgem diariamente. 
 
 
 
 

Engenharia civil - nova (%) 

Comércio por grosso de minérios e metais (%) 

Comércio por grosso de madeira, materiais  
de construção e equipamento sanitário (%) 

Comércio por grosso de ferragens, ferramentas e artigos  
para canalizações e aquecimento (%) 

Comércio e retalho de ferragens, tintas, vidros, equipamento  
sanitário, ladrilhos e similares ( milhões de euros)

Engenharia civil - renovação (%) 

Comércio grosso de máquinas indústria extrativa,  
construção e engenharia civil 
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PRÉMIOS SECIL 
Os Prémios Secil de Arquitetura, instituídos em 1992 
pela Secil e pela Ordem dos Arquitectos com o Alto 
Patrocínio da Presidência da República, são conside-
rados o galardão de referência em Portugal nesta 
área. 
 
O Prémio Secil de Arquitetura visa promover o reconhe-
cimento público de autores de obras que, incorporando o 
material primordial da atividade da Secil - o cimento - 
constituam peças significativas no enriquecimento da 
arquitetura portuguesa. 

O XII Prémio Secil de Arquitetura foi, 
pela primeira vez, atribuído ex aequo à 
Sede Corporativa da EDP, em Lisboa, 
da autoria de Manuel Aires Mateus e 
Francisco Aires Mateus, e ao Arqui pé -
lago - Centro de Arte Contemporânea, 
na Ribeira Grande, da autoria de Fran -
cisco Vieira de Campos, Cris tina Gue -
des (Menos é Mais Arqui tec tos) e João 
Mendes Ribeiro. 
 
Depois de uma primeira cerimónia onde 

o CEO da Secil, Otmar Hübscher, con-
cedeu as distinções aos arquitectos 
responsáveis, o CEO da Secil 
Portugal, Manuel de Sousa Martins, 
entregou os Troféus do Prémio Secil 
Arquitetura às empresas construtoras 
das obras premiadas: o Consórcio 
Mota-Engil /HCI, pela obra do Edifício 
Sede da EDP em Lisboa, e a 
Somague Engenharia, SA pela obra 
Arquipélago - Centro de Arte Con tem -
porânea, na Ribeira Grande, Aço res. 

XII Prémio Secil Arquitetura atribuído ex aequo à Sede da EDP, em Lisboa, e ao Arquipélago  
- Centro de Arte Contemporânea, na Ribeira Grande
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 gue/ Marques, SA / Tecnovia e projeto de estrutu-
ra da SO PSEC, sendo o dono de obra a Direção 
Re gional de Cultura dos Aço res. 
 
As empresas responsáveis pela construção das 
obras distinguidas, o consórcio Mota-Engil/HCI 
(sede corporativa da EDP) e a Somague - 
Engenharia, SA (Arquipélago), foram distingui-
das pelo papel ativo no crescimento de uma 
arquitetura nacional pautada pela inovação e 
sustentabilidade, valores centrais na atuação 
da Secil. 

XII EDIÇÃO 
O Júri do XII Prémio Secil Arquitetura, presi-
dido por José Neves (vencedor da anterior 
edição do Prémio pela obra de reabilitação 
e ampliação da Escola Básica Francisco de 
Arruda, em Lisboa), constituído também por 
João Carlos dos Santos (Ministério da Cul -
tura), Ricardo Carvalho (Secção Portuguesa 
da Associação Internacional dos Críticos de 
Arte), João Rodeia (por designação da 
Secil) e Manuel Correia Fernandes (por 
designação da Ordem dos Arquitectos) deli-

berou pela primeira vez distinguir ex aequo 
duas obras a Concurso, selecionadas entre 
um conjunto de 12 obras finalistas de arquite-
tura de qualidade exemplar. 
 
A nova Sede Corporativa da EDP teve como 
construtor o consórcio Mota Engil/HCI e pro-
jeto de estrutura da AFAconsult, sendo o 
dono de obra a própria EDP. 
 
O Arquipélago - Centro de Arte Con tem po râ -
nea teve como construtor o consórcio So ma -
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Apreciação Global 
 
No quarto trimestre de 2021 manteve-se a 
tendência de crescimento da atividade do 
setor da construção ainda que de forma 
menos intensa. 
 
Com efeito, o índice de produção trimestral 
do setor da construção e obras públicas 
caiu ligeiramente (-0,32%) devido, sobretu-
do, ao segmento das obras de engenharia 
que diminuiu 1,15% enquanto o segmento 
da construção de edifícios aumentou 
0,26%. Em termos homólogos, contudo, o 
índice de produção total aumentou 2,89%, 
que compara com um crescimento de 
2,05% no trimestre anterior. 
  
O crescimento foi também confirmado 
pelos dados relativos às vendas de cimento 
no mercado interno e ao emprego no setor 
da construção que apresentaram subidas 
homólogas de 3% e 1,86%, respetivamen-
te. 
 
A evolução do número de licenças de obras 
emitidas, apresentou, pelo segundo trimes-
tre consecutivo, uma variação sucessiva 
negativa (-8,9%), não obstante os números 
anuais se manterem a um nível claramente 
mais elevado que o observado nos três anos 
anteriores (2018, 2019 e 2020). A variação 
homóloga foi também negativa (-4,7%), o 
que, como referimos, não prejudica que a 
variação média anual do número de edifícios 
licenciados no trimestre terminado em 
dezembro de 2021 tenha sido, ainda assim, 
positiva (+9,0%). 
 
Da mesma forma, no que se refere ao 
número de edifícios licenciados em cons-
truções novas para habitação familiar, que 
tem sido recentemente o grande motor do 
setor, o quarto trimestre de 2021 registou 
uma quebra face ao trimestre anterior de 
14,0%. A variação homóloga neste trimes-
tre foi também negativa (-6,6%). A variação 
média anual, no entanto, foi de 11,9%, 
sugerindo que em 2021 o número de licen-
ças foi bastante superior às emitidas no ano 
anterior. 
 
Esta evolução do licenciamento tem duas 
leituras imediatas. A primeira, é a de que o 
volume de obras em carteira continuou a 
aumentar em 2021, apesar do seu ritmo ter 
diminuído no segundo semestre do ano. A 
segunda, é que se desenha uma redução 
de intenções de investimento nesta área da 
construção nova de edifícios que, a confir-
mar-se nos próximos trimestres, poderá vir 
a causar em anos futuros uma redução da 
atividade da construção. 

Não obstante, o número de fogos licenciados 
em construções novas superou os 28 mil 
fogos anuais, que compara com os pouco 
mais de 25 mil licenciados em 2020 e os 24 
mil em 2019. 
 
O número de licenças de obras de reabilita-
ção registou uma nova quebra (8,0%) face ao 
trimestre anterior. O decréscimo em termos 
homólogos foi ainda superior (11,7%), confir-
mando-se uma tendência de diminuição 
neste segmento a partir do primeiro trimestre 
do ano. Todavia, tal como observámos para o 
segmento da construção nova, o ano de 2021 
foi na globalidade melhor que o de 2020 em 
termos de licenciamento de obras de reabili-
tação, prenunciando um potencial aumento 
da atividade da construção no curto prazo, se 
não vierem a revelar-se outro tipo de cons-
trangimentos. 
  
Na globalidade, as perspetivas para o futuro 
da atividade permanecem muito positivas. O 
setor da construção tem a sua capacidade 
totalmente utilizada e, como vimos, apesar de 
alguma perda de ritmo de crescimento no 

domínio das novas licenças para obras, 
estas superaram as emitidas em 2020, em 
qualquer das áreas consideradas. De tal 
forma que a grande questão que se coloca-
ria, não fosse a ameaça recente resultante 
do enorme aumento dos preços dos mate-
riais e da energia, seria eventualmente a da 
falta de mão-de-obra e de capacidade para 
satisfazer a procura. 
 
O aumento dos preços a manter-se poderá 
a vir a ser um problema sério, mas, de mo -
mento, um pequeno arrefecimento da procu-
ra ou o adiamento de alguns projetos poderá 
até não ter um grande efeito na atividade a 
curto prazo. Coisa mais séria poderá ser o 
agravamento rápido dos riscos financeiros e 
o aumento dos prazos de recebimento. 
 
Obras Licenciadas 
 

No 4º trimestre de 2021, o número de edifí-
cios licenciados registou uma redução de 
8,9% relativamente ao trimestre anterior. 
Em termos homólogos, verificou-se também 
uma redução de 4,7%.  

Fogos em Construções Novas para Habitação (Valores Trimestrais nº) 

Edifícios Licenciados (Valores Trimestrais nº) 

Economia I Estatísticas
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A variação média anual do número de edifí-
cios licenciados no trimestre terminado em 
dezembro de 2021 foi positiva (9,0%). 

Quando analisamos em termos de regiões, 
podemos ver que a maior parte dos edifícios 
licenciados, como habitualmente, estão 
localizados no Norte.

As regiões do Algarve e RA Madeira aumen-
taram o número de edifícios licenciados no 
4º trimestre do ano, quando comparado 
com o trimestre anterior, contrariamente às 
restantes regiões que diminuíram.  
 
Em termos homólogos, as regiões RA 
Açores e RA Madeira aumentaram o núme-
ro de edifícios licenciados, sendo que a 
região que apresentou um aumento maior 
foi RA Açores. As restantes regiões, em ter-
mos homólogos, diminuíram o número de 
edifícios licenciados. 
 
No que se refere à evolução do licencia-
mento relativo às construções novas para 
habitação familiar, o quarto trimestre de 
2021 registou, uma quebra de 5,0% quan-
do comparado com o trimestre anterior. A 
taxa de variação homóloga foi de 3,2%, e 
a taxa da variação média anual foi de 
13,7%, ambas positivas. 
 

Edificios Licenciados - 4º Trimestre 2021 

Edificios Licenciados por Regiões

Edifícios Licenciados (Variação Média Anual)
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Por sua vez, o número total de fogos 
licenciados em construções novas para 
habitação familiar no último trimestre de 
2021 diminuiu face ao trimestre anterior 
14,0%. A variação homóloga neste trimes-
tre foi negativa (-6,6%). A variação média 
anual que se cifrou nos 11,9%.  
 
Quando olhamos mais uma vez para os 
valores em termos de regiões, podemos 
ver que a maior parte dos fogos licencia-
dos estão localizados no Norte. Ao nível 
trimestral, deparamo-nos com diminui-
ções nas regiões do Norte, AM Lisboa e 
RA Açores, enquanto as restantes regiões 
aumentaram e com destaque para a 
região AM Madeira que teve um aumento 
de 240,0%. 
 
Em termos homólogos, com exceção do 
RA Açores e RA Madeira, as variações 
registadas foram negativas. 
 
Obras de Reabilitação 
 
O número de licenças de obras de reabili-
tação registou uma quebra de 8,0% face 
ao trimestre anterior. Em termos homólo-
gos, também houve uma quebra, esta na 
ordem dos 11,7%. A variação média anual 
no trimestre terminado em dezembro de 
2021 já apresentou um valor positivo de 
2,7%. 
 
Produção na Construção  
e Obras Públicas 
 
O índice de produção no setor da constru-
ção e obras públicas no quarto trimestre 
de 2021 diminuiu 0,32% face ao trimestre 
anterior. Esta diminuição ficou a dever-se, 
sobretudo, ao segmento das obras de 
engenharia que diminuiu 1,15% enquanto 
o segmento da construção de edifícios 
aumentou 0,26%. 
 
Em termos homólogos, o índice de produ-
ção total aumentou 2,89% e foi mais 
influenciado pelo segmento das obras de 
engenharia que registou um aumento de 
3,63%, enquanto o segmento da constru-
ção de edifícios apresentou um aumento 
de apenas 2,40%.  
 
Em termos de variação média anual 
observou-se, uma variação do índice de 
produção total de 2,87%, sendo que o 
índice relativo à construção de edifícios 
aumentou 1,36% e o das obras de enge-
nharia aumentou 5,16%.  
 
 

Licenciamento de Obras (Valores Trimestrais Nº)

Fogos Licenciados - 4º Trimestre 2021

Licenças para Obras de Reabilitação (Valores Trimestrais Nº)
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Índice Trimestral de Produção na Construção e Obras PúblicasVendas de Cimento 
 
No quarto trimestre de 2021 as vendas 
de cimento das empresas nacionais 
para o mercado interno aumentaram, 
em termos homólogos, 3%.  
 
De acordo com os Inquéritos de 
Opinião da Comissão Europeia, o índi-
ce de confiança no setor da constru-
ção e obras públicas teve uma ligeira 
subida relativamente ao trimestre 
anterior, fixando-se nos -5,9 pontos. 
 
Emprego  
 
No quarto trimestre de 2021, o emprego 
na construção e obras públicas registou 
uma taxa de variação homóloga de 
1,86% e nula em termos trimestrais, va -
l o res que comparam com 1,89% e 
0,64% respetivamente, observados no 
terceiro trimestre do ano.  
 
A variação média nos últimos 12 
meses terminados em dezembro foi de 
1,6% (1,1% em setembro 2021). 
 
Remunerações 
 
No quarto trimestre de 2021, o índice 
de remunerações registou uma taxa 
de variação homóloga de 7,63%, e 
uma variação trimestral de 8,93%, va -
lo res que comparam com 5,98% e 
2.44% respetivamente, observados no 
trimestre anterior.  
 
A variação média nos últimos 12 
meses terminados em dezembro foi de 
7,1% (4,8% setembro 2021). 
 
Taxas de Juro 
 
A taxa de juro implícita no conjunto dos 
contratos de crédito fixou-se, no mês 
de dezembro de 2021, em 0,801%, 
que corresponde a um aumento de 
0,016 pontos percentuais face à regis-
tada no mês de setembro. 
 
Nos contratos para “Aquisição de 
Habitação”, a taxa de juro observada 
em dezembro 2021 foi de 0,816%, ten -
do também aumentado 0,016 p.p. em 
relação à taxa observada em se tem -
bro.  
 
Fonte: INE 
 

Vendas de Cimento e Indicador de Confiança na Construção

Vendas de Cimento e Indicador de Confiança na Construção



APRECIAÇÃO GLOBAL 
 
No quarto trimestre do ano voltou a observar-se o crescimento da ati-
vidade das empresas do setor, o qual voltou, inclusivamente, a aumen-
tar de intensidade face ao período anterior, com as vendas a apresen-
tar um desempenho acima das previsões. 
 
A maioria das empresas (91%), em ambos os segmentos, reportou o 
aumento ou a manutenção das respetivas vendas, sendo muito redu-
zido (9%) o número daquelas que acusaram a diminuição.  
 
Verificou-se, também, que a percentagem total dos inquiridos que clas-
sificaram a ATIVIDADE como Boa ou Satisfatória se manteve ao nível do 
trimestre anterior (97,0%, contra 97,6%), com o número dos que a 
consideraram Boa a aumentar ligeiramente. Deste modo, o SRE subiu 
dos 57,1% para os 63,7%. Desta vez, foi o segmento armazenista 
que apresentou o melhor resultado neste indicador, registando um 
SRE de +72,2%, acima do subsetor retalhista que ficou pelos 
+51,3%. Refira-se que estes resultados continuam excelentes. 

Uma vez mais, o crescimento superior das vendas acabou por refle-
tir-se no aumento dos STOCKS um pouco além do previsto, se bem 
que a persistência das dificuldades no abastecimento, com ameaças 
de roturas de STOCKS e a própria escalada dos preços, também terão 
contribuído para a antecipação de compras e em maiores volumes, 
por óbvias razões de prevenção, apesar da contenção que é habi-
tual as empresas revelarem no final do ano. Assim, a percentagem 
das empresas que referiram o seu aumento (21,3%), superou larga-
mente a das que que afirmaram a redução (11,1%). 

A evolução trimestral dos valores assumidos pelos indicadores con-
tinua a mostrar uma tendência para uma natural e esperada desace-
leração do ritmo de crescimento, mas, num sentido que também é 
positivo e apesar do forte aumento das vendas e das preocupações 
com o abastecimento, revela um menor aumento das existências.

Os diversos indicadores do setor apresentaram um comportamen-
to positivo e acima das expetativas, destacando-se, pelo quinto tri-
mestre consecutivo, a evolução do indicador vendas homólogas, 
que exibiu um SRE de +69,7%, confirmando que este será mais 
um ano de forte crescimento no volume de negócios do setor.

Inquérito de Conjuntura   
4º Trimestre de 2021
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- 91%% das empresas aumentaram ou mantiveram as ven-
das face ao trimestre anterior e apenas 9% diminuíram 
 
- A percentagem das empresas que considerou “bom” o res-
petivo “nível de atividade” foi de 66,7% 
 
- 69,7% das empresas aumentaram as vendas face ao 
mesmo período do ano anterior 
 
- Os preços de venda voltaram a apresentar uma significati-
va tendência de subida, ainda que de forma menos intensa 
que no trimestre anterior (48% das respostas, ponderadas 
pelos 25 grupos de produtos) 

4º TRIMESTRE DE 2021 
 
Indicadores                         SRE - Saldo das respostas extremas (%) 
                                         Setor        Armazenistas      Retalhistas 

Vendas + 31,0 + 31,4 + 30,7 

Existências + 10,2 + 9,8 + 11,4 

Preços + 45,3 + 57,9  + 34,2 

Atividade + 63,7 + 72,2 + 53,3 

Vendas homólogas + 63,6 + 61,1 + 66,6 

VENDAS E STOCKS - 4º TRIMESTRE 2021 
(SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 

4º TRIMESTRE DE 2021 
(VARIAÇÃO DOS VALORES DO SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS - 

FACE AO TRIMESTRE ANTERIOR) 
 
Indicadores                         SRE - Saldo das respostas extremas (%) 
                                         Setor        Armazenistas      Retalhistas 
 

Vendas - 2,4 - 10,2 + 5,1 

Existências - 19,0 - 26,8 - 13,6 

Preços - 13,9 - 7,5 - 21,5 

Atividade + 6,6 + 22,2 - 11,7 

Vendas homólogas - 19,7 - 25,3  - 15,4 

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



PREÇOS 
 
Relativamente aos preços de venda, a regra foi, uma vez mais, a do 
aumento (48,1% das respostas), registando-se apenas 2,8% das 
respostas no sentido da diminuição. O SRE foi de +45,3%, que 
compara com + 59,2% no 3º trimestre e +72% no 2º trimestre de 
2021. Esta escalada dos preços observada ao longo do ano de 
2021 é completamente anormal, quer em termos de duração, quer 
da amplitude dos aumentos e tem a sua explicação na escalada dos 
custos das matérias-primas e da energia nos mercados internacio-
nais, em consequência da pandemia.

Como é normal numa fase de subida sustentada dos preços, con-
tinua a ser o subsetor armazenista, mais a montante, quem apre-
sentou um SRE mais elevado (+57,9%), enquanto o subsetor reta-
lhista registou um SRE de +34,2%.  
 
As respostas no sentido do aumento dos preços de venda incidi-
ram generalizadamente sobre todos o os produtos, não havendo 
nenhum grupo que tenha registado uma maioria de respostas no 
sentido da descida. Em todo o caso, os grupos de produtos que 

Assim, o conjunto do setor continuou a apresentar um saldo positivo 
significativo nas respostas extremas (63,6%). Neste período, foi no 
segmento retalhista, que se registou o maior número de respostas 
que afirmaram o Aumento das vendas face ao 4º trimestre do ano 
anterior (73,3%). No segmento armazenista esta percentagem atin-
giu os 66,7%.
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VARIAÇÃO DOS VALORES DOS SALDOS DAS RESPOSTAS 
EXTREMAS FACE AO TRIMESTRE ANTERIOR

O forte crescimento da atividade do setor ao longo do  ano, apesar do 
período de confinamento no seu início, veio comprovar que a constru-
ção se encontra num ciclo positivo e, de certa forma, invulnerável às 
perturbações da organização do trabalho, às dificuldades logísticas e, 
até agora, aos próprios aumentos de custos com a mão-de-obra e os 
materiais. 
 
Relativamente a estes, o aumento generalizado e constante dos pre-
ços de venda, pelo quinto trimestre consecutivo, embora continue a 
perder intensidade, suscita óbvias preocupações com eventuais con-
sequências negativas sobre o mercado, na medida em que os aumen-
tos de custos das obras não possam ser repercutidos nos contratos de 
empreitada ou absorvidos pelo crescimento dos preços de venda do 
imobiliário. 
 
VENDAS 
 
A percentagem das empresas que afirmou o aumento das vendas 
face ao período anterior cifrou-se nos 40,3% (contra 37,9% no trimes-
tre anterior), ao mesmo tempo que a percentagem das que referiram 
a sua diminuição subiu um pouco dos 6,5% observados no 3º trimes-
tre para os 9,3%. 

Para além das diferenças sazonais, o indicador vendas homólogas 
continua a confirmar a recuperação da dinâmica de crescimento que 
se tem solidificado desde 2018 e que só nos dois primeiros trimes-
tres de 2020, pelas razões que são sobejamente conhecidas, conhe-
ceu algum abrandamento.

VENDAS 

PREÇOS

VOLUME DE VENDAS COMPARADO 
COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR 

 (SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 



mesmo assim registaram alguns casos (minoritários) de ajustamentos 
em baixa de preços, foram os “isolamentos térmicos e acústicos” e as 
“madeiras e derivados (portas, placas, contraplacados, etc.)”. 
 
CONDIÇÕES DE CRÉDITO 
 
A estabilidade nas condições de crédito dos fornecedores manteve-se 
como regra neste 4º trimestre de 2021 (87,9%, contra 90,5% das res-
postas no trimestre anterior). Esta manutenção das condições de cré-
dito atingiu os 100% no subsetor armazenista, mas no caso das empre-
sas retalhistas houve variações com algum significado, sobretudo com 
sinal negativo (20%), mas também algumas respostas no sentido da 
melhoria (6,7%). 

O número das respostas que informaram o aumento dos prazos de rece-
bimento foi de 15,2%, que compara com 23,8% no 3º trimestre de 2021. 
Os subsetores apesar de registarem uma percentagem muito semelhan-
te no número de respostas relativas à diminuição dos prazos de recebi-
mento (5,6% e 6,7%, para armazenistas e retalhistas, respetivamente), 
não tiveram, contudo, comportamentos idênticos no campo das respos-
tas ao aumento dos prazos. Na verdade, enquanto o subsetor retalhista, 
ao contrário do ocorrido nos dois períodos anteriores, foi menos afetado 
pelo aumento dos prazos, tendo registado uma percentagem de 13,3% 
(quase metade do observado no 3º trimestre), o subsetor armazenista 

PRAZOS DE RECEBIMENTO 
 
Ao nível dos prazos de recebimento de clientes, registou-se uma evolu-
ção positiva, o que poderá ter alguma relação com um maior rigor intro-
duzido na gestão do crédito aos clientes após algumas “campainhas” 
terem começado a tocar. A alteração não muito significativa e convirá 
manter a maior atenção a esta área. 
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registou uma percentagem das respostas no sentido do aumento dos 
prazos de 16,7% (mais próxima dos 22,7% do trimestre anterior). 
 
CONCORRÊNCIA 
 
O bom momento do setor refletiu-se finalmente em algum abranda-
mento da concorrência intrassectorial. 

O subsetor retalhista, curiosamente, ao contrário do habitual, foi quem 
menos terá sentido o aumento da concorrência, com a percentagem 
de respostas nesse sentido a quedar-se pelos 13,3% (contra 35% no 
trimestre anterior). No subsetor armazenista a percentagem de respos-
tas no sentido do aumento diminuiu ligeiramente, passando de 18,2% 
para 16,7%. 
 
ATIVIDADE 
 
A evolução positiva das vendas e acima do previsto, continuou a refle-
tir-se na apreciação que as empresas fazem da respetiva atividade, 
ainda que, naturalmente, a situação extraordinária vivida no 2º trimes-
tre, não seja facilmente repetível. Assim, a percentagem das empresas 
que consideraram que o nível de atividade foi BOM aumentou de 59,5% 
para 66,7%, havendo 30,3% contra 38,1% no trimestre anterior que o 
classificaram como SATISFATÓRIO, fazendo com que a percentagem das 
respostas que consideraram a atividade DEFICIENTE, tenha subido ligei-
ramente de 2,4% para 3% neste período.

Neste período inverteram-se as posições entre os dois subsetores, 
sendo o subsetor armazenista quem registou a maior percentagem de 
respostas com uma apreciação positiva do nível de atividade (72,4%, 
contra 54,5% no 3º trimestre) e ocorrendo o facto de ninguém neste 
subsetor ter considerado a atividade DEFICIENTE. Entre as empresas 

CONDIÇÕES DE CRÉDITO

PRAZOS DE RECEBIMENTO

CONCORRÊNCIA

EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE 
(SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 
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Como já referimos em estudos anteriores, embora não seja para já 
previsível o abrandamento da procura, nem sequer a médio prazo, 
atendendo nomeadamente ao aumento sustentado do número de 
licenças de construção nova para habitação que se registou ao 
longo do ano e aos investimentos previstos no PRR, deveremos ter 
em atenção, como já referimos atrás, alguns constrangimentos e 
ameaças que já existem ou podem vir a concretizar-se.  
 
São eles: 
 
- A falta de mão-de-obra, que constitui um obstáculo ao crescimento 
da atividade e pode, no caso de pressionar excessivamente os cus-
tos, colocar um travão ao crescimento do setor; 
 
- As perturbações causadas pelas dificuldades de abastecimento e 
pelo forte e rápido crescimento dos preços dos materiais e da ener-
gia, que podem provocar atrasos na execução de algumas fases 
dos trabalhos de construção e determinar a suspensão de novos 
investimentos, com naturais reflexos negativos sobre a manutenção 
do ritmo da atividade da construção no futuro próximo. 
 
Todos esperavam que as subidas de preços e a escassez de ener-
gia ou de matérias-primas fossem um fenómeno passageiro, mas a 
guerra, que entretanto está em curso na Ucrânia, veio exponenciar 
estes problemas e torna difícil prever a sua dimensão e impacto, 
quer no setor da construção, quer na economia em geral. 
 
Parece já certo neste momento que iremos viver nos próximos 
meses com uma inflação elevada e uma subsequente subida rápida 
das taxas de juro. A vulnerabilidade em que nos encontramos, país, 
empresas e famílias, devido ao elevado endividamento, a par com 
a perda de atratividade do investimento no imobiliário, podem pre-
judicar muito a atividade da construção. 
 
É certo que o extraordinário pacote de fundos comunitários que 
vamos receber nos próximos anos, PRR e Quadro Comunitário de 
Apoio, nos garantem liquidez e investimentos que podem suportar 
a atividade, pelo menos até 2026, mas não será nunca a mesma 
coisa se os juros subirem depressa e de forma significativa. 
 
O próprio PRR terá que ser revisto nos seus objetivos, porque a 
subida dos preços tornará impossível realizar as obras programa-
das com os orçamentos que tinham sido desenhados. 
 
Mas se estes são condicionantes menos positivas, a verdade é que 
também podemos vir a beneficiar de um novo período de investi-
mento na área do turismo, que esteve deprimido durante os dois 
anos da pandemia. Naturalmente, o novo Governo e os autarcas 
terão que ter uma atitude diferente daquela que adotaram antes da 
pandemia, em tempos de “barriga cheia”, em termos de tributação 
do imobiliário e, em particular, em relação ao arrendamento e ao 
alojamento local. 
 

VENDAS PREVISTAS E VENDAS REALIZADAS 
(SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 

retalhistas inquiridas, 60% (contra 65% no 3º trimestre) consideraram 
bom o respetivo nível de atividade, havendo mesmo 6,7% que o classi-
ficaram como deficiente. 
 
FINANCIAMENTO BANCÁRIO 
 
O recurso ao crédito bancário pelas empresas do setor aumentou muito 
ligeiramente, tendo sido referido por 24,2% das respostas (contra 19% 
no trimestre anterior). Ao contrário do trimestre anterior, a percentagem 
foi ligeiramente maior entre as empresas armazenistas (33,3%) que 
entre as retalhistas (13,3%). Todas as respostas referiram o financia-
mento corrente como destino e todos consideraram fácil o acesso ao 
crédito. 
 
PREVISÃO PARA O 1º TRIMESTRE DE 2022 
 
As previsões para o primeiro trimestre do ano traduzem a perspetiva de 
continuidade no crescimento dos negócios, embora de forma menos 
intensa, já que os primeiros meses do ano correspondem tradicional-
mente ao período de sazonalidade mais baixa, sobretudo por correspon-
derem ao Inverno. 

Ainda assim, devemos sublinhar que as previsões das empresas estão 
acima daquelas que haviam sido emitidas para o último trimestre de 
2021, que, no final, foram amplamente superadas. A verdade é que a 
procura continua muito forte e os problemas são, sobretudo, a falta de 
produtos ou atrasos nas entregas e, também, os aumentos dos preços.  
 
Como temos vindo a sublinhar, os fatores mais determinantes do atual 
ciclo positivo da construção estão a ser, por um lado, o peso que a cons-
trução nova de edifícios de habitação tem vindo a assumir no contexto 
do mercado, e, por outro, a prioridade assumida pelas famílias em fazer 
melhorias no conforto das suas habitações ou mesmo na procura de 
uma nova casa. É claro, tudo isto subordinado ao enquadramento favo-
rável dos juros baixos e ao interesse dos investidores estrangeiros no 
imobiliário português. 

PERSPETIVAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2022 
 
Indicadores                         SRE - Saldo das respostas extremas (%) 
                                         Setor        Armazenistas      Retalhistas 

Cart. Encomendas + 34,7 + 40,2 + 29,8 

Vendas + 23,6 + 25,5 + 22,0 

Enc. Fornecedores + 35,2 + 38,2 + 32,4 

Existências + 13,9 + 22,6 + 6,1 

Inquérito de Conjuntura   
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O mês de janeiro deu continuidade à tendência de acele-
ração da valorização da habitação, registando uma subi-
da de 1,9% nos preços de venda face a dezembro e de 
13,8% face a janeiro de 2021. Este é quinto mês conse-
cutivo de intensificação da variação em cadeia, verifican-
do-se até uma das subidas mensais mais expressivas 
desde o início da pandemia, conforme o Índice de Preços 
Residenciais. Recorde-se que o ciclo pós-Covid foi mar-
cado por variações mensais pouco vincadas (quase sem-
pre inferiores a 1,0%) até meados do ano passado, quan-
do esta tendência se alterou no sentido de uma acelera-
ção do crescimento. 
 
Este comportamento levou a que a variação homóloga 
ganhasse um forte impulso nos meses mais recentes e 
que grande parte da valorização do ciclo pós-Covid ocor-
resse nestes últimos meses. Concretamente, em janeiro, 
os preços da habitação apresentavam uma subida acu-
mulada de 15,9% face ao início da pandemia (março de 
2020). Em junho do ano passado, esta valorização acu-
mulada ainda se situava em torno de apenas 7,0%. 

As rendas da habitação na capital cresceram 1,8% em 
2021, voltando a terreno positivo, conforme mostra o 
Índice de Rendas Residenciais. Trata-se de uma forte 
recuperação face ao comportamento de 2020, ano em 
que as rendas desceram 16,8%, e fica mesmo ligeira-
mente acima da subida anual de 2019, então de 1,4%. 
Desde a segunda metade de 2019 que as rendas em 
Lisboa apresentavam sucessivas descidas trimestrais, 
com os primeiros sinais de recuperação a surgirem 
após o novo confinamento. No 2º trimestre de 2021, as 
rendas estabilizaram em termos trimestrais (-0,1%) e 
nos dois trimestres seguintes evidenciaram subidas 
em cadeia acima dos 2,5%. 
 
No Porto, as rendas ainda descem, registando uma 
quebra de 2,1% em 2021, embora desagravando face 
à descida de 4,5% registada em 2020. No mercado da 
Invicta, a recuperação das rendas começou apenas a 
desenhar-se no último trimestre de 2021, período em 
que as rendas subiram 3,5% face ao trimestre anterior, 
a primeira variação trimestral positiva do último ano e 
meio. 

Rendas residenciais voltam a subir em Lisboa com aumento de 1,8% em 2021

Estatísticas 
Mercado Imobiliário
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Número de fogos submetidos a licenciamento em Lisboa e Porto cai mais de 30% em 2021

Na capital, contabilizaram-se cerca de 210 novos projetos 
residenciais sujeitos a licenciamento em 2021, os quais per-
fazem uma carteira de 2.520 fogos, evidenciando uma que-
bra de 32% relativamente aos 3.700 fogos registados em 
2020. Em número de projetos a redução é de 47%, compa-
rando-se o pipeline de 2021 com cerca de 400 projetos 
registados em 2020. No Porto, o pipeline residencial de 2021 
ascendeu a aproximadamente 255 projetos residenciais 
num total de 2.150 fogos, uma atividade que traduz decrés-
cimos de 46% e 36%, respetivamente, face a 2020. Nesse 
ano, foram submetidos a licenciamento no Porto um total de 
480 projetos residenciais que resultaram em 3.350 fogos. No 
agregado do país, a atividade também abrandou. Em 2021, 
registaram-se 16.300 novos projetos de habitação submeti-
dos a licenciamento, num total de 37.500 fogos. Esta cartei-
ra compara com os 19.955 projetos de habitação contabili-
zados em 2020 para um total de 46.340 fogos, traduzindo 
uma redução na ordem dos 19% quer em número de proje-
tos quer em número de fogos. 
 
Os dados referentes à dinâmica de promoção residencial 
são apurados no âmbito do Pipeline Imobiliário. 

O segundo ano da pandemia trouxe uma intensificação na 
subida dos preços de venda da habitação à maior parte das 
cidades capital de distrito no país. Em 2021, metade das 
capitais de distrito de Portugal Continental registou uma 
valorização anual superior a 10%. Em 2020, apenas quatro 
cidades estavam nesse patamar. 
 
Em 2021, Faro liderou a valorização anual (+26,4%), segui-
da de Setúbal (18,7%), Viseu (18,5%) e Aveiro (17,3%). No 
patamar de valorizações entre 10% e 15%, incluíram-se 
além de Lisboa (+11,7%) e Porto (+10,3%), Coimbra 
(13,5%), Beja (+11,8%) e Braga (+11,4%). As restantes capi-
tais de distrito posicionaram o crescimento dos preços em 
2021 entre os 5% e os 10%, com a única exceção de 
Santarém, onde os preços da habitação recuaram 3,5% face 
a 2020. 
 
A evolução dos preços é acompanhada pelo Índice de 
Preços Residenciais, apurado a partir dos dados reportados 
ao SIR-Sistema de Informação Residencial desde 2007.  
 

Preços da habitação subiram mais de 10% em metade das capitais de distrito 

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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A partir da Renascença, a qualidade das argamassas foi melho-
rando e as necessidades da construção de então fizeram voltar 
a atenção para os antigos processos construtivos, dando uma 
maior voga à utilização das argamassas hidráulicas. Estas, vol-
taram a ser constituídas por misturas de cal, pozolana natural ou 
material cerâmico moído, areia e água. 
 
Durante o século XVIII começou a fazer-se sentir a necessidade 
de uma explicação científica do fenómeno do endurecimento 
dentro de água, isto é, das causas da hidraulicidade, não só para 
suprir a falta de pozolanas naturais, que não existem na maior 
parte das regiões, mas também porque a necessidade da expli-
cação científica da natureza se impunha em toda a parte à 
época. 
 
O primeiro a chamar a atenção para a importância da natureza 
da matéria-prima foi John Smeaton que, numa longa série de 
experiências, chegou à conclusão, em 1756, que a existência de 
argila no calcário era o mais certo índice de qualidade do produ-
to obtido pela sua calcinação para obras hidráulicas [5]. 
 
Em 1813, o professor da Escola de Minas de Paris, Collet-Descotils, 
ao analisar calcários para a produção de cal hidráulica, revelava que 
durante a cozedura tinha havido uma combinação da sílica com a 
cal, atribuindo ao composto assim formado as propriedades hidráu-
licas da cal. Estava então aberto o caminho para a obtenção do 
cimento artificial. 
 
Louis Vicat mostrou, em 1819, que todas as cais hidráulicas pro-
vinham de calcários argilosos e que, reciprocamente, todos os 
calcários que continha uma proporção conveniente de argila 
podiam servir para fabricar cais hidráulicas. Demonstrou em 
1823 que, misturando argila com calcários finamente moídos e 
cozendo essa mistura, era possível, pela via artificial, o que 
naturalmente se obtinha pela cozedura dos calcários argilosos. 
É por esta demonstração que Vicat é considerado o inventor do 
cimento Portland artificial. 
 
O nome de cimento Portland, ao produto inventado por Vicat, 
parece ter tido a sua origem na patente de Joseph Aspdin, regis-
tada em 1824 na Grã-Bretanha, tendo nascido de um comentário 
de Smeaton de que o cimento, produzido por Aspdin por um pro-
cesso similar ao de Vicat, era igual ao obtido a partir da melhor 
pedra da ilha de Portland, em solidez e durabilidade. 
 
CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DO CIMENTO 
 
O cimento Portland não se tornou num dos materiais mais usa-
dos no planeta por mero acaso. A forma mais comum de cimento 
contém uma percentagem superior a 90% de clínquer, o qual é 
produzido a partir de matérias-primas abundantes e economica-
mente disponíveis por quase toda a parte. O processo de produ-
ção do clínquer exige a britagem e a calcinação de uma mistura 
de, fundamentalmente, argila e calcário, após o que é moído 
finamente com 3 a 5% de gesso para resultar no cimento 
Portland. A produção de cimento tem estado sempre ligada à 
disponibilidade das matérias-primas, pelo que as respectivas 
fábricas se localizam perto de pedreiras que disponibilizem tanto 
o calcário com a argila. 
 

INTRODUÇÃO 
 
O cimento, com base no clínquer Portland, é a matéria mais pro-
duzida, em massa, no Mundo, sendo a substância mais utilizada, 
depois da água. A sua combinação com água e agregados permite 
a obtenção de materiais cimentícios, e.g. o betão. Estes materiais 
constituem uma parte substancial dos que são utilizados na indús-
tria da construção. Não seria possível a existência dos impressio-
nantes feitos de engenharia, como as actuais pontes e barragens, 
dos arranha-céus de arquitectura inovadora, das estradas e cami-
nhos-de-ferro, sem o cimento. Seja manuseado por mão-de-obra 
altamente qualificada, como por pessoas com reduzidos conheci-
mentos na construção, a produção e a utilização dos materiais 
cimentícios é, em geral, muito eficiente, tanto do ponto de vista 
económico como energético [1]. 
 
A prossecução de um mundo mais igualitário e sustentável, asso-
ciado ao crescimento da população mundial, particularmente da 
classe média, exige uma expansão substancial do actual parque 
construído, o que por sua vez aumenta a necessidade de mate-
riais cimentícios, nomeadamente do betão. Atingir este objectivo 
de acordo com as práticas correntes conduzirá a um acréscimo 
inaceitável das emissões de CO2. Assim a indústria da construção, 
particularmente a do cimento, confronta-se com um desafio defini-
dor: procurar meios de aumentar a disponibilidade de materiais 
cimentícios e, ao mesmo tempo, diminuir a correspondente pega-
da ambiental. Para terem impacto significativo e global, as solu-
ções devem ser abundantes, acessíveis e adaptáveis aos utiliza-
dores do mundo em desenvolvimento, onde se prevê que grande 
parte do crescimento ocorra [2]. 
 
RESENHA HISTÓRICA DO CIMENTO 
 
O cimento, conforme a definição convencionada da norma NP EN 
197-1 [3], é um ligante hidráulico, isto é, um material inorgânico 
finamente moído que, quando misturado com água, forma uma 
pasta que faz presa e endurece devido a reacções e processos de 
hidratação e que, depois do endurecimento, conserva a sua resis-
tência mecânica e estabilidade debaixo de água. 
 
É bem conhecido o desenvolvimento que os ligantes hidráulicos 
tiveram entre os romanos. Vitrúvio, arquitecto do tempo de 
Augusto, no século I a.C. no tratado “De Architectura” [4], fornece 
uma ideia precisa destes ligantes: “Existe um tipo de pó cujas qua-
lidades naturais são extraordinárias. Quando misturado com cal e 
agregados, não só concede rigidez às várias edificações, mas 
também a obras marítimas, construídas dentro de água. (…)”. 
Vitrúvio atribui as excelentes propriedades deste pó, que hoje se 
designa de pozolanas naturais, à acção do calor subterrâneo e 
tenta-as explicar da seguinte maneira: “(…) A acção dos fogos 
subterrâneos torna a terra leve e árida, privando-a de água; quan-
do três substâncias, formadas pela intensidade do fogo, se juntam 
numa mistura, logo que molhadas, rapidamente se aglomeram e 
endurecem numa estrutura que, nem as ondas, nem a força da 
água poderão desagregar”. 
 
Com a queda da civilização romana, o conhecimento das arga-
massas hidráulicas foi-se perdendo, pelo menos na maior parte 
da Europa. 

Manuel Vieira, Investigador Auxiliar 
LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Argilas Calcinadas I Uma adição para subtrair nas emissões carbónicas dos materiais cimentícios 
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Entretanto, constata-se que mais de 98% da crosta da Terra é 
constituída pelos seguintes elementos: oxigénio, sílica, alumi-
na, ferro, cálcio, sódio, potássio e magnésio (Figura 1), os 
quais também são os elementos mais presentes no cimento. É 
esta semelhança que torna o cimento num material cuja pro-
dução é disseminada por todo o globo. 

Minerais que contenham outros elementos não estão disponíveis 
em quantidade suficiente para suprir as necessidades da procu-
ra global de materiais cimentícios. Por exemplo, o fósforo é um 
elemento quimicamente adequado para os cimentos hidráulicos. 
No entanto, as reservas mundiais de minério de fósforo são ape-
nas suficientes para a sua utilização principal: componente de 
fertilizantes, pelo que se poria em risco o sector da agricultura 
caso a indústria do cimento utilizasse este elemento [1]. 
 
As actuais sociedades, tanto as desenvolvidas como as que se 
encontram em desenvolvimento, requerem um ambiente para a 
construção que é inimaginável sem um emprego disseminado de 
materiais cimentícios, permitindo a construção em qualquer lado, 
a custo acessível, de formas complexas e massivas a partir de 
água, agregados e cimento. Nos últimos 75 anos, a quantidade 
de cimento produzido cresceu quase 34 vezes [7, 8], enquanto a 
população mundial aumentou menos do triplo [9]. Este aumento 
relativo é muito superior ao de outros produtos, tais como o aço 
(Figura 2). A crescente disponibilidade de cimento per capita está 
relacionada com o crescimento do nível de vida na maior parte do 
mundo. 

Figura 1. Distribuição de elementos químicos na crosta terrestre [6]

IMPACTO AMBIENTAL DO CIMENTO 
 
A produção do cimento Portland gera em média cerca de 842 kg 
CO2/t de clínquer [10]. A queima de combustíveis de origem fóssil 
produz até 40% do total das emissões de CO2, enquanto a decom-
posição do calcário, durante a cozedura, é responsável pelas res-
tantes emissões. O aumento da eficiência energética não é sufi-
ciente para uma redução significativa daquelas emissões, pelo que 
as resultantes da calcinação do calcário deverão também ser mini-
mizadas, o que alterará a composição dos cimentos. 
 
Devido ao enorme crescimento da procura de cimento nos países 
em desenvolvimento, a parcela da produção de cimento nas emis-
sões totais de CO2, de origem antropogénica, tem crescido siste-
maticamente. Este crescimento ocorreu apesar dos importantes 
desenvolvimentos na eficiência da produção e dos esforços para a 
mitigação das emissões que a indústria cimenteira empreendeu 
desde os anos 70, do século passado. Entre 2001 e 2015, aquela 
parcela cresceu de 4,5 até 8,8%, ano a partir do qual tem estabili-
zado entre 8,5% e 9,0% [11, 12]. No entanto, esta estabilização 
pode ser meramente conjuntural, dadas as espectativas de cresci-
mento do consumo de cimento que se prevê até 2050 para respon-
der às necessidades dos países em desenvolvimento (Figura 3) e 
à perspectiva de diminuição das emissões globais de CO2. 

Existe, assim, uma grande pressão no sector da indústria cimentei-
ra para que diminua a sua pegada ambiental. Para responder ao 
desafio, esta indústria tem estado activa, particularmente na 
Europa onde, desde de 1990, reduziu as suas emissões de CO2 
em cerca de 15%, pretendendo que essa redução seja de 30% até 
2030 para o cimento e de 40% pela cadeia de valor, com o objec-
tivo final da neutralidade carbónica em 2050 [13]. Na Figura 4 está 
esquematizada uma apresentação dos diferentes caminhos a 
empreender para atingir aqueles objectivos, indicando-se as esti-
mativas de diminuição parcelar das emissões de CO2.

Figura 2. Comparação do crescimento da produção de cimento e de aço 
com a da população mundial [1]

Figura 3. Estimativa para o crescimento do consumo de cimento [10]

Figura 4. Caminhos propostos pela CEMBUREAU para uma diminuição das emissões 
de CO2 [13] 
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optimizar o uso dos adjuvantes. Estes por sua vez possibilitam 
diminuir a relação água-cimento, conduzindo à obtenção de be -
tões mais resistentes para o mesmo teor de cimento e, por conse-
guinte, à possibilidade de moldar elementos estruturais menos 
volumosos, e logo com menor consumo energético. 
 
Destes caminhos, aquele que, em Portugal, tem sido mais imple-
mentado é a redução da relação de clínquer/cimento, substituindo 
o clínquer por pozolanas. 
 
POZOLANAS 
 
As pozolanas são materiais siliciosos e aluminosos que, apesar 
de não terem só por si propriedades aglomerantes hidráulicas, 
contêm constituintes que às temperaturas correntes se combinam, 
em presença da água, com o hidróxido de cálcio e com os diferen-
tes componentes do cimento, originando compostos de grande 
estabilidade e com propriedades aglomerantes [15]. 
 
Sucintamente, na hidratação do cimento, particularmente dos 
compostos de silicato tricálcico (C3S) e silicato bicálcico (C2S), 
resulta a formação de hidróxidos de cálcio (C-H) e de silicatos de 
cálcio hidratados (C-S-H). O C-S-H é o maior contribuinte para a 
resistência e compacidade dos materiais cimentícios. Os produtos 
de hidratação do aluminato tricálcico (C3A) e do aluminoferrato 
tetracálcico (C4AF) não contribuem tanto para a resistência do 
cimento endurecido. Nas primeiras idades dos materiais cimentí-
cios, o C-H fornece a alcalinidade necessária ao material endure-
cido e para a ocorrência das reacções pozolânicas. Em cimentos 
compostos com pozolanas, o C-H, produzido na hidratação, reage 
com a sílica reactiva (S) e com a alumina (A) dessas pozolanas na 
presença de água (H) para formar mais C-S-H e hidratos de alu-
minato de cálcio (C-A-H) durante as reacções pozolânicas como a 
seguir se sintetiza: 
 
C-H + S + H → C-S-H 
C-H + A + H → C-A-H 
 
O consumo de C-H durante a reacção pozolânica conduz a um 
menor teor desse composto e a um aumento dos C-S-H [16]. 
 
O conhecimento destes materiais é antiquíssimo; a confecção das 
argamassas hidráulicas fez-se quase exclusivamente com pozola-
nas até aos princípios do século XIX, quando surgiu a invenção do 
cimento Portland artificial por Louis Vicat em 1823. Depois desta 
invenção, as pozolanas foram um pouco esquecidas por algumas 
décadas, pois todas as construções passaram a ser executadas 
com cais hidráulicas e cimento Portland, dada a possibilidade e 
simplicidade da sua obtenção industrial [17]. 
 
Em favor da utilização das pozolanas, reconhece-se que o cimen-
to Portland possui determinadas propriedades indesejáveis para 
certos tipos de obras, procurando-se por isso modificá-las com a 
utilização de adições, em particular de pozolanas. Ora, precisa-
mente, uma das propriedades das pozolanas consiste em fazer 
descer o pH de equilíbrio dos componentes hidratados do cimento 
Portland, aumentando por isso a sua estabilidade e concorrendo 
para a diminuição o risco de degradação do betão por ataque quí-
mico. Sublinhe-se no entanto, que um pH elevado contribui para a 
protecção contra a corrosão das armaduras de aço. 
 
Outra propriedade importante do cimento Portland, indesejável 
nos elementos de grande volume, é o facto da hidratação dos 
seus componentes ser uma reacção exotérmica. Um dos meios 
de mitigar este inconveniente consiste na utilização de pozolanas 
que contribuem para a resistência mecânica por meio de reacções 

Os caminhos apresentados neste esquema estão em concor-
dância com as estratégias especificadas no relatório elaborado 
pela IEA - International Energy Agency [14] para a redução das 
emissões de CO2 na indústria do cimento, que a seguir se apre-
sentam: 

 
• MELHORAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: implantar tecnologias 
de ponta existentes em novas fábricas de cimento e adap-
tar instalações existentes para melhorar os níveis de 
desempenho energético quando economicamente viável; 
 
• MUDAR PARA COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS (combustíveis me -
nos emissores em carbono do que os combustíveis conven-
cionais): promover o uso de biomassa e resíduos como 
combustíveis nos fornos de cimento para compensar o con-
sumo de combustíveis fósseis. Os resíduos podem provir 
de fontes de resíduos biogénicos e não biogénicos, que de 
outra forma seriam enviados para um aterro sanitário, quei-
mados em incineradores ou destruídos indevidamente; 
 
• REDUZIR A RELAÇÃO CLÍNQUER/CIMENTO: aumentar o uso, e a 
sua implantação no mercado, de cimentos compostos, para 
diminuir a quantidade de clínquer por tonelada de cimento 
ou por metro cúbico de betão produzido; 
 
• UTILIZAR TECNOLOGIAS EMERGENTES E INOVADORAS QUE: 
 

- Contribuam para a descarbonização da geração de elec-
tricidade, adoptando  tecnologias de recuperação do ex -
cesso de calor para gerar electricidade a partir de energia 
térmica recuperada, que de outra forma seria desperdiça-
da, e apoiar a adopção de tecnologias de geração de ener-
gia de base renovável, como a energia solar térmica; 
 
- Integrem a captura de carbono no processo de fabrica-
ção de cimento para armazenamento ou sequestro dura-
douro. 

 
A IEA também refere que o uso de materiais ligantes alternati-
vos pode ser considerado, os quais ofereceriam oportunidades 
potenciais para redução de emissões de CO2, durante o proces-
so de fabrico, usando diferentes misturas de matérias-primas 
em comparação com as usadas no cimento Portland, embora a 
sua disponibilidade comercial e aplicabilidade sejam muito dife-
rentes. No entanto, actualmente não existe uma avaliação de 
ciclo de vida independente, publicamente disponível e robusta 
para ligantes alternativos ou uma quantificação comparativa dos 
custos de produção. Isso torna prematuro incluí-los numa ava-
liação técnico-económica das opções tecnológicas de menor 
custo para a produção de cimento. 
 
Além destas propostas, também se pode considerar uma estra-
tégia no âmbito do betão, considerando a digitalização, a defini-
ção optimizada das composições e os novos adjuvantes [13]. A 
digitalização oferece oportunidades significativas para reduzir 
as emissões de CO2 do betão. A gestão de dados e a sua opti-
mização permitirão que os construtores obtenham a quantidade 
exacta de betão entregue no local para realizar o trabalho. A 
digitalização também ajudará a monitorizar o betão durante o 
transporte e garantir que ele seja aplicado correctamente. Os 
dados relativos ao cimento e ao betão estarão à disposição do 
empreiteiro e dos utilizadores da construção para permitir a 
determinação da pegada de carbono e também para mostrar a 
origem dos materiais utilizados na construção, bem como para 
monitorizar o desempenho energético da obra durante a sua 
vida útil. A digitalização pode, ainda, ajudar a optimizar a com-
posição melhorando a granulometria da mistura de agregados e 
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que não são tão exotérmicas como as da hidratação do cimento 
Portland, ainda que ocorram mais lentamente. 
 
A estas vantagens, é de adicionar a economia que resulta para o 
custo do betão quando se procede à substituição de parte do 
cimento por pozolana. 
 
As pozolanas dividem-se em três grandes grupos: naturais, artifi-
ciais, e subprodutos industriais. 
 
As pozolanas naturais são constituídas por rochas vulcânicas lávi-
cas que só por si têm propriedades pozolânicas, não tendo neces-
sidade de qualquer tratamento especial, a não ser, eventualmente, 
uma moagem. Identificam-se as cinzas vulcânicas, soltas ou con-
solidadas em tufos vulcânicos, com vários graus de alteração 
pelos agentes atmosféricos; as lavas ácidas e neutras, desde os 
riólitos aos andesitos que, com maior frequência, produzem pozo-
lanas; mas conhecem-se também pozolanas constituídas por 
tufos basálticos alterados, como os da ilha de Porto Santo, e por 
lavas subsaturadas ou básicas ricas em álcalis, como as leucitites 
(pozolanas romanas). As pozolanas provenientes de lavas ácidas 
são porosas e claras, como as da ilha de Santo Antão (Cabo 
Verde), e as provenientes de lavas básicas são escuras e compac-
tas. 
 
As pozolanas artificiais são derivadas de certas rochas que sub-
metidas a um tratamento térmico adequado adquirem proprie-
dades pozolânicas. Estas rochas são siliciosas, argilosas ou 
aluminosas. Das rochas siliciosas, encontra-se, no nosso país, 
a diatomite, constituída essencialmente por sílica hidratada, 
muito reactiva com a cal depois de sujeita à acção da tempera-
tura entre 500 e 900 ºC. Os minerais argilosos que dão origem a 
pozolanas, quando aquecidos a temperaturas entre 600 e 900 ºC, 
são principalmente os dos grupos da caulinite, da montmorilonite 
e da ilite. A rocha do grupo das aluminosas que se conhece como 
boa pozolana é a rocha argilosa constituída pelo grupo dos óxidos 
e hidróxidos de alumínio (bauxite). 
 
Certos subprodutos industriais têm propriedades pozolânicas, 
como as cinzas volantes que têm sido utilizadas no nosso país, 
com sucesso, no fabrico do betão. As cinzas volantes são um resí-
duo da combustão do carvão pulverizado que fica nos despoeira-
dores, resultante nomeadamente da actividade das centrais ter-
moeléctricas. São essencialmente constituídas por partículas 
esféricas vítreas, provenientes da argila do carvão, e por partícu-
las esféricas negras, de magnetite, provenientes do ferro das piri-
tes do carvão. 
 
As pozolanas que correntemente se têm usado no nosso país são 
as cinzas volantes das centrais termoeléctricas. Entretanto, a deci-
são de interromper a actividade dessas centrais, impede que estas 
adições estejam disponíveis, condicionando a pegada ambiental 
resultante da utilização de ligantes essencialmente à base de ci -
mento Portland. Existe assim, campo para, face à sua disponibili-
dade, se utilizarem as pozolanas artificiais à base de argilas, como 
uma alternativa competitiva para a redução da quantidade de clín-
quer nos materiais cimentícios. 
 
ARGILA CALCINADA 
 
O estudo das argilas calcinadas - argilas que sujeitas a um trata-
mento térmico adquirem características pozolânicas - não é recen-
te. A actividade pozolânica das argilas calcinadas foi demonstrada 
no início do século XIX por Louis Vicat, e em meados do século 
XX foi estudada a influência de sua incorporação, por substituição 
parcial do clínquer, em cimentos Portland [17, 18]. No entanto, a 

sua elevada finura e a correspondente necessidade de água foram 
grandes obstáculos para o seu uso como adição no betão, especial-
mente numa época em que não havia ainda adjuvantes redutores de 
água. Entretanto, começaram a usar-se cinzas volantes, as quais, 
apesar da sua finura, pela esfericidade das suas partículas, não 
afectavam a trabalhabilidade do betão. Esta característica dissemi-
nou a utilização das cinzas volantes na produção de materiais 
cimentícios, em detrimento de outras pozolanas. 
 
As partículas de argila são constituídas por camadas sobrepostas de 
lâminas alternadas de tetraedros de sílica e octaedros de alumina 
[19]. Os três tipos de argila mais abundantes são caulinite, ilite e 
montmorilonite (smectite). A caulinite (chamada argila 1:1) tem uma 
estrutura em camadas de uma de sílica e de alumina, enquanto na 
ilite e na montmorilonite os estratos são compostos por duas cama-
das de sílica com uma de alumina entre elas (argilas 2:1) [19]. 
 
Os recursos de argila são abundantes, geograficamente difundidos 
e considerados praticamente inesgotáveis a nível global [20], espe-
cialmente por conterem na sua composição maioritária os dois ele-
mentos químicos mais comuns na crosta terrestre - sílica e alumina 
(Figura 1); entretanto, diferentes regiões e zonas climáticas terão 
tipos e quantidades diferentes de argilas [21]. Em Portugal, as 
zonas onde existem recursos em argilas são conhecidas há muito 
tempo, podendo-se observar na Figura 5 locais onde a exploração 
de argilas tem ocorrido, fundamentalmente para a indústria da 
cerâmica, e dos quais existe alguma informação sobre as suas 
características, obtida, nomeadamente, pelo LNEC - Laboratório 
Nacional de En gen haria Civil, LNEG - Laboratório Nacional de 
Ener gia e Geologia, CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do 
Vidro e pelo De par tamento de Geociências da Universidade de 
Aveiro. No entanto, é necessário o enquadramento litoestratigráfi-
co, caracterização e actualização do registo das áreas disponíveis 
para avaliar o potencial de exploração das argilas disponíveis para 
a sua utilização na indústria da construção. 

Figura 5. Localizações com dados disponíveis sobre amostragem e 
caracterização de argilas [22]
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As argilas calcinadas ricas em caulinite apresentam o melhor desempenho 
quando usadas como adição no cimento. No entanto, na maioria dos depó-
sitos as argilas não são puras em caulinite, pelo que são mais acessíveis e 
mais baratas, devido, não só à ampla disponibilidade, mas também à reser-
va das argilas com elevado grau de caulinite para aplicações mais nobres, 
como o fabrico de porcelana. Ainda assim, tem-se demonstrado que o uso 
de argilas calcinadas com diferentes teores em caulinite permite obter 
betões com bom desempenho [16]. 
 
Existem diferentes temperaturas óptimas de calcinação em função das 
diversas fases. Da literatura, constata-se que a temperatura de calcinação 
para a caulinite é de cerca de 750 °C [23, 24, 25], en quan to para as misturas 
com ilite e montmorilonite a temperatura de calcinação é próxima de 900 °C. 
Portanto, a temperatura ideal de calcinação de uma argila depende da sua 
composição, para além do nível de (des)ordem microestrutural [26]. Depois 
de calcinadas, as argilas poderão ser usadas no fabrico do cimento, sendo 
moídas em conjunto com o clínquer e outros constituintes, ou, após terem 
sido sujeitas a uma moagem até à finura pretendida, na produção dos dife-
rentes materiais cimentícios, nomeadamente o betão, como uma adição. 
 
DESEMPENHO DE MATERIAIS CIMENTÍCIOS COM ARGILAS CALCINADAS 
 
Está já demonstrado que os cimentos Portland compostos incorporando 
argilas calcinadas, com ou sem calcário, são opções técnica e economica-
mente viáveis para a redução substancial do teor de clínquer [27]. No entan-
to, verifica-se que a combinação de argila calcinada e calcário, a qual é por 
vezes designada pela sigla do inglês LC3, tem apresentado os melhores 
resultados [2, 28, 29, 30]. 
 
No que respeita ao desempenho dos materiais cimentícios no estado fresco 
com argilas calcinadas, verifica-se que, dada a finura destas adições, os 
superplastificantes (SP) são necessários para controlar a trabalhabilidade e 
os tempos de presa [31, 32, 33]. Ferreira et al. [31] mostraram, comparando 
argilas 1:1 e 2:1, que a necessidade de água é significativamente menor 
para materiais argilosos 2:1. Esse estudo também mostrou que a adição tar-
dia de SP melhorou a trabalhabilidade. 
 
O efeito da finura é particularmente evidente na determinação do teor de 
água para uma pasta normalizada. Como se observa na Figura 6, numa 
súmula de várias fontes [34, 35, 36, 37, 38, 39], esse teor aumenta com a 
percentagem de substituição, verificando-se que, para maiores níveis dessa 
substituição, o metacaulino indicia necessitar de mais água do que uma 
argila calcinada menos rica em caulino. 

Artigo

Figura 6. Aumento do teor de água em pastas normalizadas para diferentes 
percentagens de argilas calcinadas  

Noutro estudo [32] com materiais cimentícios usando, 
como ligantes, cimento Portland, LC3 ou uma mistura 
de cimento Portland com cinzas volantes, observou-se 
que, com o LC3 é necessária uma dosagem mais alta 
de SP à base de policarboxilatos-éter, do que a neces-
sária para o cimento Portland, ou para a sua mistura 
com cinzas volantes, para se obter desempenho equi-
valente. 
 
Em suma, as composições dos materiais cimentícios, 
nomeadamente os betões, contendo argilas calcina-
das podem ser definidas para diferentes trabalhabili-
dades. A dosagem de SP necessária para conseguir 
um betão trabalhável cresce com o teor de argila cal-
cinada, e aumenta substancialmente quando a razão 
água-ligante é inferior a 0,40 [32, 40]. Para melhorar 
a trabalhabilidade, os produtores podem 1) aumentar 
a dosagem de SP, 2) usar um retardador, 3) aumentar 
o teor de pasta, 4) optimizar a mistura dos constituin-
tes de modo maximizar a compacidade do conjunto 
ou 5) ajustar os procedimentos de amassadura e de 
colocação. As argilas calcinadas permitem aumentar 
significativamente a resistência à segregação da mis-
tura e reduzir a exsudação em betões fluidos. 
 
No que respeita às resistências mecânicas dos 
betões com argilas calcinadas, verifica-se que estas 
são menores às primeiras idades, quando compara-
das com betões produzidos apenas com cimento 
Portland, recuperando a idades mais tardias. Os 
betões produzidos com argilas calcinadas podem 
atingir resistências, aos 28 dias, similares às obtidas 
só com cimento Portland, com teores até 30% dessa 
pozolana, ou até 50% quando em conjunto com fíler 
calcário. Além disso, a maior parte da resistência dos 
betões com argilas calcinadas, contendo elevados 
teores de caulinite, ocorre durante os primeiros 7 
dias, sugerindo que não é necessária uma cura pro-
longada para esses betões. 
 
Relativamente a betões produzidos só com cimento 
Portland, os betões contendo argilas calcinadas 
podem ter resistências ligeiramente inferiores até às 
24 horas, quando curados em condições normaliza-
das, mas podem atingir ou exceder a resistência de 
referência aos 3 dias de idade. Tal como acontece 
com os ligantes correntes, o betão com argilas calci-
nadas, curado a temperaturas elevadas (50 °C), 
apresentou maiores resistências iniciais e menores 
resistências a longo prazo do que o betão a 20 °C. 
 
Num estudo comparando o desenvolvimento da 
resistência de 7 argilas com teores de metacaulino 
variando de 17 a 95%, com ligantes binários a 30% 
de argila calcinada, verificou-se uma melhoria siste-
mática da resistência com o teor de metacaulino, a 
todas as idades (Figura 7 a) [16]. Estes resultados 
foram confirmados com ligantes ternários a 30% de 
argila calcinada e 15% de fíler calcário (Figura 7 b) 
[41]. Estes estudos revelam a importância do teor de 
caulinite nas argilas para a resistência dos materiais 
cimentícios com argilas calcinadas, constatando-se 
que as argilas com 40 a 60% de caulinite se revela-
ram mais adequadas à produção de ligantes ternários 
[42].



57

(a)

(b)

fera reduzida permite alterar o processo, obtendo-se uma cor com 
matizes mais escuras [46]. 
 
Uma análise do ciclo de vida realizada para a utilização de cimentos 
ternários com 30% de argila calcinada e 15% de fíler calcário, reve-
lou reduções de cerca de 40% nas emissões de CO2 associadas à 
produção do cimento [47]. Este mesmo estudo indica ainda que a 
produção desses cimentos ternários, relativamente a um CEM I, é 
competitiva mesmo no caso da exploração de argila se situar até 200 
km de uma fábrica de cimento já existente, sublinhando, no entanto, 
que a distância de transporte da argila é crucial. 
 
CONCLUSÃO 
 
Reduzir as emissões de CO2 é obrigatório para combater as altera-
ções climáticas e cumprir com os compromissos estabelecidos nos 
acordos de Paris. 
 
Para a indústria cimenteira, a qual é uma emissora significativa de 
CO2, a forma mais eficiente de reduzir essas emissões passa por 
reduzir o teor de clínquer nos cimentos. Considerando o tipo de 
materiais disponíveis, esta redução, minimizando o impacto no 
desempenho dos materiais cimentícios finais, passa pela utilização 
de argilas calcinadas, com ou sem fíler calcário. 
 
Assim, com base no conhecimento já existente, é de esperar que, 
num futuro próximo, os materiais cimentícios, especialmente o 
betão, contenham na sua composição ligantes com argilas calcina-
das. Esta possibilidade já se encontra enquadrada no contexto 
regulamentar nacional, com as normas NP EN 197-1 [3], NP EN 
197-5 [48], a especificação LNEC E 464 [49] e na actualização do 
anexo nacional da norma NP EN 206 [50]. 
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É consensual que as pozolanas, tais como as argilas calcinadas, 
são eficazes na redução da retracção do betão [43, 44]. Num estu-
do encetado por Sousa Coutinho [17], verificou-se que, para uma 
humidade relativa de 55%, a adição de argilas calcinadas levou a 
uma redução da retracção total. No entanto, foi observado um 
aumento da retracção autogénea, sugerindo que a retracção de 
secagem de misturas com argilas calcinadas é significativamente 
inferior às que não contenham essas adições, o que foi igualmente 
constatado em estudos mais recentes [43, 44, 45]. 
 
Relativamente às propriedades relacionadas com a durabilidade, 
verifica-se uma significativa redução da difusão dos cloretos, em 
betões com ligantes ternários de clínquer com 30% de argila cal-
cinada e 15% de fíler calcário, relativamente a misturas com maio-
res teores em clínquer [28]. Noutro sentido, dado o consumo de C-
H pelas pozolanas, a resistência à carbonatação de betões com 
argilas calcinadas é menor do que a daqueles sem adições pozo-
lânicas, podendo, no entanto, ser melhorada com uma cura ade-
quada [28]. Entretanto, verifica-se que os materiais cimentícios 
com argilas calcinadas de elevado teor de caulinite são ligeiramen-
te mais resistentes do que com argilas de baixos teores naquele 
mineral, e com desempenho equivalente ao de outras pozolanas, 
como as cinzas volantes. 
 
As argilas ricas em ferro, quando calcinadas numa atmosfera rica 
em oxigénio, ficam com uma cor avermelhada, o que altera a tona-
lidade final dos materiais cimentícios. Esta alteração pode não ser 
bem aceite na indústria da construção. A calcinação numa atmos-
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FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E O VOSSO TRA-
BALHO. 
 
A Geberit tem 148 anos de experiência em solu-
ções para a casa de banho. Com atuação a nível 
global, é o líder do mercado europeu em produ-
tos sanitários. O grupo tem sede em Rapperswil-
Jona, na Suíça, e mais de 12.000 funcionários 
dispersos por mais de 50 países. As ações da 
Geberit estão cotadas na SIX Swiss Exchange e, 
desde 2012, estão também incluídas no SMI 
(Swiss Market Index). 
 
Pioneira em sistemas de interior que escondem a 
tecnologia atrás da parede e proporciona um 
valor acrescentado com os seus produtos de 
design inovador, funcionalidade simples e grande 
fiabilidade e qualidade. Entre as soluções Geberit 
para a casa de banho destacam-se: autoclismos 
de interior, placas com funções inovadoras como 
a eliminação de odores integrada, sanitas bidé e 

A GEBERIT TECNOLOGIA SANITÁRIA, SEDIA-
DA EM LISBOA HÁ MAIS DE 30 ANOS, TEM 
PROMOVIDO O INCREMENTO DO USO DE SISTE-
MAS SANITÁRIOS E DE TUBAGENS, DE ELEVA-
DA QUALIDADE, CONSTITUÍDOS COMO REFE-
RÊNCIA NO SETOR DA CONSTRUÇÃO. 
 
DEVIDO À SUA PRÓPRIA INVESTIGAÇÃO, DE -
SEN VOLVIDA NOS SEUS LABORATÓRIOS, E ÀS 
EXPERIÊNCIAS DOS SEUS CLIENTES, A GE -
BERIT DISPONIBILIZA AS SOLUÇÕES MAIS ADE-
QUADAS PARA PRATICAMENTE TODAS AS APLI-
CAÇÕES DOMÉSTICAS, COMERCIAIS E INDUS-
TRIAIS. 
 
EM ENTREVISTA À REVISTA “MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO” DAVID MAYOLAS, DIRETOR-
GERAL DA GEBERIT IBERIA, EXPLICA-NOS O 
PERCURSO DA EMPRESA E SUA ATIVIDADE, E 
ABORDA OS VÁRIOS TEMAS QUE LHE SÃO 
PRO POSTOS. 

séries de louça sanitária e móveis de 
casa de banho, com sanitas higiénicas 
Rimfree, sem rebordos no interior, que 
são muito fáceis de limpar. Os produtos 
Geberit são ideais para o design de todo 
o tipo de casas de banho, quer sejam 
públicas, semipúblicas ou privadas, e 
tanto se se trata de projetos de renova-
ção como de construção nova. 
 
APÓS DOIS ANOS DE PANDEMIA, DE QUE FORMA 
TÊM SENTIDO O IMPACTO NO MERCADO E EM 
PARTICULAR NO VOSSO SETOR DE ATIVIDADE? 
 
Apesar de em março de 2020 a econo-
mia ter caído por causa da pandemia, a 
economia na Europa foi recuperando a 
partir da saída do primeiro confinamento. 
Em 2021, vivemos o ressalto da econo-
mia que teve uma repercussão positiva 
no nosso setor.  
 



Neste momento, por causa dos compro-
missos assumidos pelos governos em 
matéria de redução de emissões de gases 
de efeito estufa a partir do Protocolo de 
Quioto, Acordo de Paris, Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, os 
acordos da União Europeia, etc., é evidente 
que as empresas têm de fazer investimen-
tos para cumprir os requisitos marcados 
para a descarbonização. Neste desafio por 
trabalhar para um mundo melhor, muitas 
empresas não vão poder fazer estes inves-
timentos e vão ficar para trás ou até desa-
parecer. Só as empresas que invistam e 
trabalhem para conseguir a sua sustentabi-
lidade seguirão em frente.  
 
No caso concreto da Geberit, o nosso plano 
estratégico relativamente à gestão da sus-
tentabilidade recebeu, em 2021, o máximo 
reconhecimento na avaliação realizada 

O setor da construção foi relativamente afetado 
pelo início da pandemia mas, agora, é um dos 
beneficiados por esta situação, especialmente 
no âmbito residencial, turístico (se as perspetivas 
do país forem boas como é o caso de Portugal e 
Espanha) e, também na habitação para estran-
geiros. Poderíamos dizer que há “atitude” para 
construir, no mercado da Península Ibérica. 
 
Além disso, termos ficado tanto em casa, por 
causa dos vários confinamentos e do home offi-
ce, gerou uma “home improvement trend”, ou 
seja, uma tendência para melhorar os lares. Isto 
fez com que a procura de renovação e reforma 
tenha disparado, o que favoreceu o crescimento 
do setor e das empresas relacionadas com o 
mesmo.  
 
QUAIS SÃO AS VANTAGENS COMPETITIVAS DA DESCAR-
BONIZAÇÃO PARA AS EMPRESAS? QUE DESAFIOS 
ENFRENTAM NESTE PROCESSO? 
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pela agência de qualificações de sustenta-
bilidade EcoVadis, a Medalha de Platina, 
que nos acaba de ser prorrogada até 
dezembro de 2022.  
 
É que na Geberit estávamos há décadas a 
trabalhar neste sentido e centramos a 
nossa atenção em fabricar soluções e pro-
dutos duradouros, respeitadores do meio 
ambiente e que geram um baixo consumo 
de recursos tanto durante o processo de 
produção e distribuição, como durante a 
sua vida útil e a sua final reciclagem. E con-
tinuaremos a trabalhar para conseguir 
construções e processos de produção cada 
vez mais sustentáveis, que ajudem a mini-
mizar o consumo de água e de energia. 
Neste processo, como é óbvio, precisamos 
da ajuda de todo o setor e do mercado. A 
verdadeira descarbonização só será alcan-
çada quando todos os setores da economia 
trabalharem para consegui-la. 
 
NO SEU ENTENDER, QUE MEDIDAS DEVEM SER 
PRIORITÁRIAS PARA QUE AS CIDADES SE TORNEM 
MAIS SUSTENTÁVEIS, TENDO EM CONTA O ATUAL 
ESTADO DO PARQUE EDIFICADO NACIONAL? 
 
É fundamental que se renove e se reabilite 
o parque de habitações em termos de efi-
ciência energética, apostando no isolamen-
to térmico que gera um menor consumo em 
termos de aquecimento e refrigeração, na 
instalação de energias renováveis como 
painéis solares nos próprios edifícios, na 
utilização de soluções que gerem poupan-
ça de água e eletricidade, etc.  
 
QUANDO O PRESCRITOR PRESCREVE OS MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE CARACTERÍSTICAS 
ESPERA QUE ESTE TENHA EM CONSIDERAÇÃO?  
 
Do prescritor esperamos que prescreva 
produto de qualidade. Um produto que não 
sirva só para essa primeira instalação, mas 
que depois ofereça um bom serviço técni-
co; que, além disso, ajude à sustentabilida-
de e à eficiência energética da habitação ou 
do edifício; que cumpra todas normativas; 
produtos que, dentro do possível, sejam 
provenientes do nosso am biente económi-
co europeu. Po dería mos re sumir que espe-
ramos uma prescrição que opte por produ-
tos fiáveis e duradouros em vez de uma 
prescrição que se centre em prescrever o 
mais barato que o mercado oferece pelo 
simples facto do seu preço ser mais econó-
mico.  
 
EXISTEM NOVOS MATERIAIS/TECNOLOGIAS A 
SEREM DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA? QUER 
FALAR-NOS DE ALGUM EM PARTICULAR? 
 
Sim, na Geberit desenvolvemos tecnolo-
gias próprias que reduzem o consumo 
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tam que a sujidade adira às superfícies, 
como o esmalte KeraTect das nossas 
louças, ou os revestimentos anti-deda-
das nas nossas placas de descarga. 
Apostámos em criar soluções e tecnolo-
gias que facilitam a limpeza e diminuem 
o uso de produtos de limpeza. Desta 
forma, consegue-se que os produtos 
sejam mais sustentáveis também na uti-
lização. 
 
Por outro lado, estamos a optar cada 
vez mais por plásticos reciclados como 
o ABS, recuperado de resíduos eletróni-
cos. E otimizámos os nossos produtos 
para que se reduza a quantidade de 
material necessário para a sua produ-
ção. É o caso da válvula de descarga 
tipo 240, por exemplo, com 12% menos 
de plástico, que é de origem reciclada 
em 50%.    
 
O QUE DESEJA PARA O FUTURO DA EMPRESA E 
DO SETOR? 
 
Desejamos que a linha de crescimento 
sentido nos últimos tempos se mante-
nha e que o setor continue na linha da 
aposta na formação e na renovação 
para conseguir um futuro melhor e mais 
sustentável para todos.  

ener gético, tanto durante o desenvolvi-
mento do produto como ao longo da sua 
vida útil. Muitos dos nossos produtos 
eletrónicos autoalimentam-se através 
da própria utilização, como é o caso das 
torneiras sem contacto. Nas nossas 
sanitas com sistema integrado de lava-
gem, incluímos tecnologias como 
WhirlSpray, um sistema que minimiza o 
consumo de água graças ao jato de 
água vaporizada em espiral. Também a 
tecnologia de descarga TurboFlush con-
segue limpar eficazmente a sanita 
depois de cada utilização com muito 
pouco consumo de água. Ou o design 
Rimfree que elimina o rebordo de des-
carga do interior das sanitas e facilita 
enormemente as tarefas de limpeza. 
 
Relativamente ao processo de produ-
ção, para dar um exemplo, equipámos 
os nossos fornos de louça sanitária com 
queimadores com tecnologia Enervit de 
poupança de energia. Com isto, esta-
mos a conseguir poupanças de energia 
de mais de 20% por fábrica, o que cor-
responde a 27 500 MWh de gás natural 
e 6.500 toneladas de CO2 por ano.  
 
Quanto aos materiais, estamos a cen-
trar-nos em revestimentos que dificul-
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Vera Silva l Country Manager da Kingspan Insulation

A KINGSPAN INSULATION, DO GRUPO KIN GS PAN, 
FABRICA E COMERCIALIZA SOLUÇÕES SUS TENTÁVEIS 
PARA A CONSTRUÇÃO, NOMEADAMENTE ISOLAMENTO 
TÉRMICO PARA A ENVOLVENTE DOS EDIFÍCIOS. 
PRESENTE EM PORTUGAL DESDE 2019, E NO MUNDO 
HÁ MAIS DE 50 ANOS, A EMPRESA É PIONEIRA EM TEC-
NOLOGIAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO DE ELEVADAS 
PRESTAÇÕES, FOCADAS NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.  
 
VERA SILVA, COUNTRY MANAGER EM POR TUGAL DA 
KINGSPAN INSULATION, EM ENTREVISTA À REVISTA 
“MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO”, DÁ-NOS A CONHECER 
A EMPRESA E ABORDA TEMAS DA ATUALIDADE COMO A 
PANDEMIA E O SEU IMPACTO NO MERCADO E NAS 
EMPRESAS, A DESCARBONIZAÇÃO E SUAS VÁRIAS 
IMPLICAÇÕES, A SUSTENTABILIDADE E A IMPORTÂNCIA 
QUE ESTA TEM PARA A SOCIEDADE, ASSIM COMO A 
IMPORTÂNCIA NA PRESCRIÇÃO E ESCOLHA DOS MATE-
RIAIS PARA A CONSTRUÇÃO. 
 
FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E O VOSSO 
TRABALHO. 
 
A Kingspan Insulation pertence ao grupo 
Kingspan, que foi fundado na década de 60 em 
Kingscourt, Irlanda. A Kingspan Insulation é uma 
divisão do grupo que produz e comercializa solu-
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NO SEU ENTENDER, QUE MEDIDAS DEVEM SER 
PRIORITÁRIAS PARA QUE AS CIDADES SE TORNEM 
MAIS SUSTENTÁVEIS, TENDO EM CONTA O ATUAL 
ESTADO DO PARQUE EDIFICADO NACIONAL?  
 
Antes de mais é necessário melhorar o 
parque edificado com medidas passivas 
de eficiência energética e não apenas 
colocar “pensos rápidos” para resolver 
situações pontuais. É ne cessário um sinal 
político claro, com apoios financeiros for-
tes, e um processo acessível e simples de 
os obter. Neste momento, há outros paí-
ses europeus, como por exemplo Itália, 
com incentivos muito fortes para a reabili-
tação dos edifícios, principalmente para a 
reabilitação energética. A sustentabilidade 
não é apenas usar produtos reciclados ou 
com base natural, a sustentabilidade tem 
que ver com 3 vetores: social, económico 
e ambiental. A sustentabilidade tem que 
ser vista numa perspetiva muito mais 
sociocultural onde a redução do consumo 
(de tudo, e não apenas da energia) terá 
que ser uma opção. Entrámos numa fase 
em que não basta intervir pontualmente, 
temos que reduzir de forma drástica o con-
sumo energético e para tal, temos duas 
vias: melhorar energeticamente os edifí-
cios e dotá-los de capacidade de gerar a 
sua própria energia. 
 
QUANDO O PRESCRITOR PRESCREVE OS MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE CARACTERÍSTICAS 
ESPERA QUE ESTE TENHA EM CONSIDERAÇÃO?  
 
Muitas vezes os projetistas têm um conhe-
cimento vago sobre as caraterísticas de 
alguns materiais de construção, o que é 
normal, pois os projetistas têm uma visão 
mais global do projeto e de compatibiliza-

ções de isolamento térmico para a envolvente 
dos edifícios. Em Portugal está, formalmente, 
desde 2019 a desenvolver o negócio e o mer-
cado, e recentemente com escritório na zona 
Norte. 
 
APÓS DOIS ANOS DE PANDEMIA, DE QUE FORMA TÊM 
SENTIDO O IMPACTO NO MERCADO E EM PARTICULAR 
NO VOSSO SETOR DE ATIVIDADE? 
 
A pandemia surgiu numa altura que estáva-
mos a entrar em Portugal e acabou por atrasar 
algumas ações que queríamos ter concretiza-
do, contudo foi um problema de 2 anos que 
apenas foi notório durante 2/3 meses (no início 
de 2020) em que realmente sentimos uma 
paragem. Depois, o setor da construção, que 
nunca parou totalmente, voltou a animar com 
muitos projetos de média e grande dimensão. 
Aliás, 2021 foi o nosso melhor ano de sempre 
em Portugal. O setor da construção e imobiliá-
rio continua muito ativo e com boas perspeti-
vas para os próximos anos. 
 
QUAIS SÃO AS VANTAGENS COMPETITIVAS DA DES-
CARBONIZAÇÃO PARA AS EMPRESAS? QUE DESA-
FIOS ENFRENTAM NESTE PROCESSO? 
 
A descarbonização pode ser uma vantagem 
competitiva neste momento, mas é algo que 
será uma exigência natural do mercado, e 
como tal deixará de ser uma vantagem com-
petitiva. A indústria da construção tem que se 
adaptar e contribuir para os objetivos ambien-
tais e energéticos europeus de forma mais 
significativa. A Kingspan está a dar a sua con-
tribuição e a fazer o seu caminho através do 
programa Planet Passionate com metas 
muito concretas e exigentes, em 4 vetores: 
descarbonização, circularidade, água e ener-
gia. 

ção de especialidades. Por isso, as marcas têm 
normalmente equipas técnicas de apoio aos 
projetistas e arquitetos, e penso que esta forma 
de trabalhar é profícua para ambas as partes. 
Os projetistas relativamente à Kingspan e às 
suas soluções, esperam produtos de elevada 
qualidade e desempenho térmico, procuram 
uma marca de referência que lhes dá confiança 
desde o produto, ao serviço e apoio técnico (pré 
e pós-venda). Também estão cada vez mais 
atentos ao fator ambiental e pretendem saber 
por exemplo a percentagem de material recicla-
do incorporado e quais os parâmetros existen-
tes na DAP (Decla ração Am bien tal de Produto). 
 
EXISTEM NOVOS MATERIAIS/TECNOLOGIAS A SEREM 
DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA? QUER FALAR-NOS 
DE ALGUM EM PARTICULAR?  
 
Sim, a Kingspan tem um centro de inovação e 
desenvolvimento em Kingscourt, o IKON, onde 
estamos constantemente a encontrar produtos 
com melhores desempenhos, e novos produtos 
e soluções. Estamos em processo de validação 
de soluções muito interessantes que pretende-
mos lançar a médio prazo. 
 
O QUE DESEJA PARA O FUTURO DA EMPRESA E DO 
SETOR? 
 
Gostaria que o setor continuasse neste nível de 
atividade e que a instabilidade que começou 
com a escassez das matérias-primas, mas que 
já atingiu o setor dos transportes e da energia, 
terminasse. Isso iria permitir alguma estabiliza-
ção e nova confiança no mercado. Quanto à 
Kingspan, gostaríamos de continuar a fazer um 
percurso coeso de desenvolvimento de negócio 
e diversificação de soluções, continuar a pro-
moção da marca e posicionarmo-nos como 
uma referência no setor em Portugal. 
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agora na terceira geração, baseadas na 
Especialização, Investigação & Desen vol vi -
men  to e Internacionalização, a Mapei é atual-
mente o maior produtor mundial de adesivos e 
produtos complementares para o assentamen-
to de pavimentos e revestimentos de qualquer 
tipo. É também especializada noutros produtos 
químicos para a construção, como impermeabi-
lizantes, argamassas especiais para a reabilita-
ção de betão e alvenarias, isolamento térmico e 
acústico, pavimentos contínuos e aditivos para 
betão. 
 
EM NÚMEROS, O GRUPO MAPEI: 
 
• Oferece 23 linhas de produto e 5.500 produtos 
com tecnologias de vanguarda para satisfazer 
todas as exigências da indústria da construção 
em todo o mundo; 
 
• Investe anualmente uma parte significante das 
suas receitas e dos seus recursos humanos para 

A MAPEI INICIOU A SUA ATIVIDADE EM POR TU -
GAL NO FINAL DE 2001 COM O OBJETIVO DE 
ESTAR MAIS PERTO DAS EXIGÊNCIAS LOCAIS. 
DESDE ENTÃO, A FILIAL PORTUGUESA DO GRU -
PO MAPEI TEM VINDO A CRESCER DE FORMA 
SUSTENTÁVEL E A GANHAR UMA QUOTA SEMPRE 
MAIS IMPORTANTE NO SEGMENTO DOS PRODU-
TOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO. 
 
A DIRETORA GERAL DA EMPRESA, CARLA 
SANTOS, DEU-NOS UMA ENTREVISTA ONDE 
FALOU SOBRE A EMPRESA, O IMPACTO DA PAN-
DEMIA NO SETOR E A DESCARBONIZAÇÃO DAS 
EMPRESAS, ENTRE OUTROS TEMAS. 
 
FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E O 
VOSSO TRABALHO. 
 
A Mapei é fruto de uma grande história ita-
liana que teve o seu início em 1937 nos 
arredores de Milão, em Itália. Graças às 
intuições e estratégias da família Squinzi, 

a investigação e desenvolvimentos de novas solu-
ções e tecnologias nos 32 laboratórios de I&D e 
nos 83 laboratórios de controlo de qualidade; 
 
• Está presente com 91 filiais e 84 fábricas, em 35 
países nos 5 continentes. 
 
Em Portugal, estamos presentes desde 2001, 
com o objetivo de estar mais perto dos clientes, 
criar uma oferta ajustada às exigências locais e 
reduzir ao mínimo os custos de transporte, bem 
como as emissões de CO2. Em 2021 festejá-
mos 20 anos de existência em Portugal e este 
ano, enquanto a Mapei festeja 85 anos, come-
çámos a construir uma nova unidade produtiva, 
com tecnologias de vanguarda, que demonstra 
a aposta e a confiança do Grupo no nosso país 
e na nossa economia. 
 
APÓS DOIS ANOS DE PANDEMIA, DE QUE FORMA TÊM 
SENTIDO O IMPACTO NO MERCADO E EM PARTICULAR 
NO VOSSO SETOR DE ATIVIDADE? 
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Neste particular torna-se necessário aumen-
tar a consciencialização e a informação 
quanto à eficiência energética, quer para a 
construção nova, quer para a reabilitação de 
edifícios existentes, e a sensibilização pode-
rá ser conseguida tendo em conta a poten-
cial redução de custos associados ao consu-
mo de energia. 
 
Garantir a eficiência térmica é uma priorida-
de, e é uma das áreas estratégicas da 
Mapei. O Isolamento Térmico pelo Exterior 
(ETICS) é uma das linhas que fortalecere-
mos para contribuir para a eficiência energé-
tica dos edifícios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUANDO O PRESCRITOR PRESCREVE OS MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE CARACTERÍSTICAS 
ESPERA QUE ESTE TENHA EM CONSIDERAÇÃO?  
 
A atividade de prescrição terá que assumir a 
responsabilidade de recomendar produtos 
seguros, confiáveis, que assegurem a dura-
bilidade ao longo dos anos e que tenham o 
menor impacto possível no meio ambiente. 
 
EXISTEM NOVOS MATERIAIS/TECNOLOGIAS A 
SEREM DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA? QUER 
FALAR-NOS DE ALGUM EM PARTICULAR? 
 
Uma das nossas maiores preocupações é 
de estar sempre em linha com as novas 
tendências, muitas vezes antecipá-las, 
com soluções integradas de produtos ino-
vadores e funcionais aos mercados onde 
operamos. Neste sentido, estamos envol-
vidos em vários projetos para o desenvol-
vimento de novos produtos e a atualização 
dos sistemas mais utilizados no mercado 
português da construção. Destaco neste 
contexto a nossa participação no projeto 
MORTAR4SEWAGE, resultante dos pro-
gramas “Compete 2020” e “Portugal 
2020”, financiados pela união europeia. 
Neste âmbito estamos empenhados no 
desenvolvimento de um novo produto para 
o segmento dos sistemas de saneamento. 
Os sistemas de saneamento que forne-

A construção revelou-se bastante resistente 
durante todo este, já longo, período de pan-
demia. 
 
A Mapei em Portugal, teve um desenvolvi-
mento de negócio muito positivo em 2021, 
superando claramente as expetativas, com 
um crescimento superior aos 20%. 
 
Segundo as previsões, o setor da constru-
ção continuará a revelar uma tendência de 
crescimento, sendo os maiores contributos 
do segmento da construção dos edifícios 
residenciais, tendo em conta o atual dina-
mismo da procura e do segmento da enge-
nharia civil que refletirá o investimento 
público.  
 
QUAIS SÃO AS VANTAGENS COMPETITIVAS DA 
DESCARBONIZAÇÃO PARA AS EMPRESAS? QUE 
DESAFIOS ENFRENTAM NESTE PROCESSO? 
 
Vivemos um período de transição energéti-
ca, que terá que ser efetuada para energias 
limpas, que emitam apenas o que o planeta 
seja capaz de processar. Disso trata a des-
carbonização, o caminho para a neutralida-
de carbónica. 
 
Trata-se de um processo bastante exigente 
para todos os setores, nomeadamente o da 
construção. 
 
Na União Europeia, o setor da construção 
civil é responsável por cerca de 30% do 
consumo de energia e das emissões asso-
ciadas. 
 
Como uma das companhias líder no merca-
do global da construção, o compromisso da 
Mapei em investigação e desenvolvimento 
é muito significativo, sendo 70% dos seus 
esforços efetuados no desenvolvimento de 
produtos eco-sustentáveis e eco-compatí-
veis. 
 
O investimento em tecnologia e o conheci-
mento, que se baseia no valor das expe-
riências da empresa ao longo dos seus 85 
anos, faz com que a Mapei lidere o desen-
volvimento das melhores soluções, que 
permitirão projetar e construir de acordo 
com os princípios da eco-sustentabilidade. 
 
NO SEU ENTENDER, QUE MEDIDAS DEVEM SER 
PRIORITÁRIAS PARA QUE AS CIDADES SE TORNEM 
MAIS SUSTENTÁVEIS, TENDO EM CONTA O ATUAL 
ESTADO DO PARQUE EDIFICADO NACIONAL? 
 
Na União Europeia estima-se que os edifí-
cios são responsáveis por cerca de 40% 
do consumo de energia, sendo que mais 
de 50% da energia é consumida nos siste-
mas de aquecimento/arrefecimento. Por -
tu gal não andará muito longe desta esti-
mativa. 

cem o país carecem de ser bem construídos 
e são reparados frequentemente, uma vez 
que as águas residuais que circulam no inte-
rior destes sistemas contém substâncias que, 
por ação biológica, originam ácidos respon-
sáveis pela degradação precoce dos revesti-
mentos interiores. O projeto visa o desenvol-
vimento de uma nova argamassa com eleva-
da resistência química, destinada à constru-
ção e reabilitação de sistemas de saneamen-
to, com o objetivo de aumentar o tempo de 
vida útil das infraestruturas de saneamento, 
minimizando os recursos necessários para a 
sua manutenção e reparação. 
 
Passando para o lado estético dos projetos, 
em breve vamos apresentar ao mercado uma 
reorganização e extensão da nossa gama de 
betumes, para acompanhar as tendências da 
indústria da cerâmica e pedra natural. Trata-
se de um aumento do número de cores dis-
poníveis, que vai posicionar a Mapei como a 
marca com maior número de referências e da 
introdução de novos produtos de natureza 
epóxi, mais fáceis de aplicar, de limpar e cer-
tificados para ambientes com elevadas 
agressões químicas. 
 
O QUE DESEJA PARA O FUTURO DA EMPRESA E DO 
SETOR? 
 
A Mapei seguirá um caminho que foca a sus-
tentabilidade e que combina arquitetura de 
qualidade, investigação e desenvolvimento. 
Conti nua remos a contribuir para uma cons-
trução de qualidade, utilizando produtos for-
mulados com matérias-primas inovadoras, 
recicladas e ultraleves, desenvolvidas para 
reduzir o consumo de energia, com muito bai-
xas emissões de com postos orgânicos volá-
teis, minimizando o impacto ambiental. 
 
Nos próximos meses iniciaremos a constru-
ção da nossa nova fábrica. Trata-se de um 
investimento de cerca de 11,5 milhões de 
euros e reflete a aposta do Grupo Mapei no 
nosso país e na nossa economia. 
 
A nova unidade produtiva terá cerca de 
10.000 m² de área coberta, 25.000 m² de 
área exterior e será equipada com tecnologia 
de vanguarda para a produção de produtos 
químicos para a indústria da construção. 
Com esta nova estrutura, queremos melhorar 
ainda o nosso serviço ao cliente, aumentando 
a nossa capacidade de resposta às exigên-
cias do mercado local, bem como garantir 
uma maior rapidez na disponibilização da 
nossa gama de produtos. Con tinua mos a 
apostar na expansão do negócio em 
Portugal, contando sobretudo com a dedica-
ção dos nossos colaboradores e a confiança 
dos nossos parceiros, com os quais quere-
mos crescer, contribuindo para uma constru-
ção de qualidade, assegurando uma elevada 
durabilidade. 
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Entrevista
Enrique Gómez l Sales Manager Portugal & Export da ROCKWOOL Peninsular 

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E O VOSSO 
TRABALHO. 
 
Na ROCKWOOL queremos ajudar a construir 
edifícios e comunidades mais sustentáveis. 
Fabricamos produtos que ajudam a enfrentar os 
atuais desafios globais. 
 
Por exemplo, o nosso isolamento ajuda a criar 
edifícios mais eficientes em termos energéticos e 
amigos do ambiente, reduzindo o consumo de 
energia e as emissões de carbono. 
 
APÓS DOIS ANOS DE PANDEMIA, DE QUE FORMA TÊM 
SENTIDO O IMPACTO NO MERCADO E EM PARTICULAR NO 
VOSSO SETOR DE ATIVIDADE? 
 
Temos sentido, sem dúvida, uma mudança na 
nossa atividade comercial e no contacto com o 

ROCKWOOL PENINSULAR É A FILIAL ESPA-
NHOLA DO GRUPO ROCKWOOL, O PRINCIPAL 
FABRICANTE MUNDIAL DE PRODUTOS DE LÃ DE 
ROCHA VULCÂNICA, PRODUTOS APLICADOS 
COMO ISOLAMENTO TÉRMICO CONTRA O FRIO E 
O CALOR, ACÚSTICO E PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIOS NOS SETORES DA CONSTRUÇÃO E DA 
INDÚSTRIA. A EMPRESA OFERECE SOLUÇÕES 
PARA TODAS AS PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICA-
ÇÃO, INCLUINDO OS SETORES DE FABRICANTES 
DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E ORIGINAIS 
(OEM). 
 
NESTA ENTREVISTA À REVISTA “MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO” ENRIQUE GÓMEZ, SALES 
MANAGER PORTUGAL & EXPORT DA ROCK-
WOOL PENINSULAR, ALÉM DA EMPRESA, 
FALOU SOBRE SUSTENTABILIDADE E DESCARBO-
NIZAÇÃO, ENTRE OUTROS TEMAS.  
 

nosso back office. Uma percentagem 
elevada de transações e intercâmbios 
mudaram para o formato online / video-
conferência, o qual traz por outro lado 
vantagens significativas para o nosso 
meio ambiente. 
 
QUAIS SÃO AS VANTAGENS COMPETITIVAS DA 
DESCARBONIZAÇÃO PARA AS EMPRESAS? 
QUE DESAFIOS ENFRENTAM NESTE PROCES-
SO? 
 
Quando as empresas tornam os seus 
processos mais eficientes e limpos, e 
produzem materiais com um impacto 
positivo para a sociedade, trata-se de 
uma situação “win-win”. É certamente o 
caminho que todas as empresas devem 
percorrer. 
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A pegada ambiental dos produtos, quer 
na sua produção, quer durante a vida 
útil dos mesmos. O isolamento ROCK-
WOOL é um dos poucos produtos com 
pegada de carbono positiva, pois o seu 
contributo na poupança de energia 
durante a vida útil do edifício é 100 
vezes maior do que a energia utilizada 
para o seu fabrico. 
 
EXISTEM NOVOS MATERIAIS/TECNOLOGIAS 
A SEREM DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA? 
QUER FALAR-NOS DE ALGUM EM PARTICU-
LAR? 
 
A ROCKWOOL, durante os seus 83 
anos de história, tem evoluído conti-
nuamente a sua tecnologia de produ-
ção de lã de rocha, inovando a cada 

NO SEU ENTENDER, QUE MEDIDAS DEVEM SER 
PRIORITÁRIAS PARA QUE AS CIDADES SE TORNEM 
MAIS SUSTENTÁVEIS, TENDO EM CONTA O ATUAL 
ESTADO DO PARQUE EDIFICADO NACIONAL? 
 
No meu entender, a primeira medida a 
implementar nas cidades seria isolar a envol-
vente térmica (fachadas e coberturas) dos 
edifícios, assim como substituir janelas por 
outras mais eficientes. Perto de 30-40% da 
energia desperdiçada nas cidades é destina-
da a aquecer (inverno) e esfriar (verão) as 
habitações. Esta energia deve ser poupada. 
A energia mais verde e sustentável é aquela 
energia que não é preciso usar. 
 
QUANDO O PRESCRITOR PRESCREVE OS MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE CARACTERÍSTICAS 
ESPERA QUE ESTE TENHA EM CONSIDERAÇÃO?  

passo na diversidade de aplicações deste produ-
to com propriedades “mágicas”. Isolamento tér-
mico, acústico e contra o fogo num só material. 
Neste momento, estamos a desenvolver várias 
tecnologias que tornarão a nossa lã de rocha 
num produto com propriedades ainda superio-
res. 
 
O QUE DESEJA PARA O FUTURO DA EMPRESA E DO 
SETOR? 
 
Desejo que o isolamento das habitações seja 
algo que o cliente final exige no momento da 
compra ou construção da sua casa. Tal como os 
eletrodomésticos, deveríamos exigir habitações 
A+. Desta maneira, estaríamos a contribuir ao 
mesmo tempo para a mitigação das emissões de 
gases de efeito estufa, e portanto para um futuro 
mais promissório para todos. 
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Entrevista
Manuel de Sousa Martins l CEO Secil Portugal 

tes, a Secil detém uma posição relevante em 
Portugal, contribuindo ativamente para a 
economia do país, oferecendo emprego qua-
lificado, capacitando os seus recursos huma-
nos e contratando bens e serviços locais, 
conservando os centros de decisão no país, 
detidos por capital nacional. 
 
Com um portefólio alargado de produtos e 
com diversas soluções de materiais de cons-
trução à base de cimento, a Secil contínua 
empenhada em dar forma às ideias, apos-
tando, cada vez mais, na digitalização dos 
seus serviços e na inovação dos seus produ-
tos, compatibilizando o seu desempenho 
económico com as melhores práticas de sus-
tentabilidade e respeito ambiental. 
 
APÓS DOIS ANOS DE PANDEMIA, DE QUE FORMA TÊM 
SENTIDO O IMPACTO NO MERCADO E EM PARTICULAR 
NO VOSSO SETOR DE ATIVIDADE? 

A SECIL É UM GRUPO EMPRESARIAL QUE ASSENTA A 
SUA ATIVIDADE NA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 
DE CIMENTO, BETÃO PRONTO, AGREGADOS, ARGA-
MASSAS E CAL HIDRÁULICA. PARA ALÉM DISTO, TAM -
BÉM INTEGRA EMPRESAS QUE OPERAM EM ÁREAS 
COMPLEMENTARES COMO O DESENVOLVIMENTO DE 
SOLUÇÕES NO DOMÍNIO DA PRESERVAÇÃO DO AM -
BIENTE E A UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS COMO FON TE 
DE ENERGIA. 
 
O GRUPO SECIL CONSOLIDOU-SE EM PORTUGAL, DE 
ONDE É ORIGINÁRIO, E EXPANDIU-SE NAS ÚLTIMAS 
DUAS DÉCADAS PARA OUTROS MERCADOS. 
 
NUMA ENTREVISTA DADA À REVISTA “MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO”, MANUEL DE SOUSA MARTINS, CEO 
SECIL PORTUGAL, FALOU SOBRE A EMPRESA E 
ABOR DOU TEMAS DA ATUALIDADE COMO A PANDEMIA, 
AS VANTAGENS COMPETITIVAS DA DESCARBONIZAÇÃO 
PARA AS EMPRESAS, A SUSTENTABILIDADE, ENTRE 
OU TROS. 
 
FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E O VOSSO 
TRABALHO. 
 
A Secil é, atualmente, o maior grupo de 
materiais de construção 100% português, 
com uma história e tradição únicas no setor, 
consolidadas em mais de 90 anos de expe-
riência. Embora o negócio central seja o 
cimento, o Grupo detém um conjunto de 
várias empresas a operar em áreas comple-
mentares, desde agregados a argamassas, 
passando pelo betão e cal hidráulica. 
 
Tendo uma forte presença internacional, com 
negócios em oito países e quatro continen-

Apesar de a pandemia ter afetado quase 
todos os setores de atividade económica, 
o mercado da construção, quase numa 
espécie de contraciclo, conseguiu desta-
car-se pelo seu desempenho positivo e 
pela forma como conseguiu, de uma forma 
resiliente, contornar esta crise. 
 
No entanto, a procura tão acentuada que 
se verificou no setor da construção foi de 
uma exigência enorme. Na Secil, tivemos 
de ser ágeis a mudar comportamentos e a 
tomar medidas de proteção de pessoas e 
do negócio. Rapidamente acertámos posi-
ções, reforçámos compromissos com 
todos os nossos parceiros e realinhámos 
prioridades. Só deste modo é que foi pos-
sível ter taxas de resposta tão elevadas 
como as que tivemos. Para além disso, 
soubemos interpretar o que o mercado 
pedia e conseguimos aproveitar este con-
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da Pedreira da Fábrica Secil Outão conside-
rado uma referência internacional no que 
respeita à indústria cimenteira. 
 
NO SEU ENTENDER, QUE MEDIDAS DEVEM SER 
PRIORITÁRIAS PARA QUE AS CIDADES SE TORNEM 
MAIS SUSTENTÁVEIS, TENDO EM CONTA O ATUAL 
ESTADO DO PARQUE EDIFICADO NACIONAL? 
 
O grande problema do parque nacional está, 
sobretudo, no edificado mais antigo. Temos 
um parque habitacional envelhecido, com 
desconforto térmico e isolamento deficien-
tes. Segundo alguns estudos, 9 em 10 por-
tugueses não está confortável com a tempe-
ratura dentro de casa e quando conseguem 
mantê-la a uma temperatura agradável têm 
um aumento significativo da conta de ener-
gia. A somar a isto ainda podemos falar das 
consequências negativas que isto traz para 
a saúde dos portugueses. É necessário um 
investimento maior em eficiência energética, 
nomeadamente em soluções de isolamento 
térmico. É urgente melhorar o conforto, a 
segurança e a saúde das populações, au -
mentar a extensão da vida útil dos edifícios e 
diminuir custos e a dependência energética 
do país. 
 
No entanto, na construção nova também 
tem de começar a haver uma preocupação 
maior por parte dos municípios e donos de 
obra em olhar para a pegada total dos edifí-
cios ao longo do seu ciclo de vida, construin-
do melhor, respeitando as necessidades dos 
consumidores e requisitos legais, sobretudo 
nos segmentos mais baixos. 
 
Considerando o Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR) aprovado pela União 
Europeia para Portugal, é fundamental redi-
recionar os esforços para uma correta apli-
cação dos fundos destinados ao programa 
de Eficiência Energética em edifícios resi-
denciais (300 milhões de euros), revitalizan-
do não só o setor da construção, mas inves-
tindo também nas condições habitacionais 
de milhares de portugueses. 
 
QUANDO O PRESCRITOR PRESCREVE OS MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE CARACTERÍSTICAS 
ESPERA QUE ESTE TENHA EM CONSIDERAÇÃO?  
 
O prescritor tem um papel central na escolha 
das soluções construtivas e o seu objetivo é 
sempre o de compatibilizar as características 
dos materiais com o conceito arquitetónico 
idealizado em cada projeto. Assim, os mate-
riais selecionados terão de responder simul-
taneamente aos requisitos estéticos e garan-
tir os melhores desempenhos técnicos, de 
forma a maximizar as expectativas de dura-
bilidade. 
 
Por outro lado, com a consciência ambiental 

texto para diferenciar a nossa oferta e proposta 
de valor, reforçando a comunicação e posiciona-
mento das várias marcas do Grupo, recorrendo, 
cada vez mais, às plataformas digitais. 
 
Por outro lado, a economia passou a viver um 
contexto de enorme instabilidade, não só pela 
escassez e aumentos sucessivos nos custos 
das matérias-primas, mas também pela subida 
generalizada dos preços dos combustíveis e da 
energia elétrica, afetando a logística do negócio. 
O que faz com que os nossos custos de produ-
ção na Secil acabem por ser, naturalmente, afe-
tados. 
 
QUAIS SÃO AS VANTAGENS COMPETITIVAS DA DES-
CARBONIZAÇÃO PARA AS EMPRESAS? QUE DESAFIOS 
ENFRENTAM NESTE PROCESSO? 
 
Para a Secil só existe um caminho, o da susten-
tabilidade, e por isso é que o Grupo tem sido 
pioneiro na adoção de medidas para reduzir as 
emissões de CO2, não só através do aumento 
da utilização de combustíveis alternativos e da 
melhoria da eficiência energética, mas também 
pela produção de betão com menor incorpora-
ção de cimento e do fabrico de um maior volume 
de cimentos compostos com utilização de maté-
rias-primas secundárias. 
 
Por todos estes desafios, a Secil decidiu tam-
bém investir fortemente na modernização da 
fábrica Secil Outão com o projeto CCL (Clean 
Cement Line), reduzindo a sua pegada carbóni-
ca e melhorando a sua eficiência energética, tor-
nando-a a mais sustentável da Europa e do 
Mundo. Apesar do enorme esforço financeiro 
(86 milhões de euros), este projeto de investiga-
ção, desenvolvimento e inovação é um passo 
fundamental para que a descarbonização acon-
teça e a cadeia de valor do cimento e do betão 
se torne neutra em carbono num futuro próximo. 
Só adotando este rumo é que será possível 
garantir os melhores e mais sustentáveis produ-
tos e soluções de materiais de construção à 
base de cimento. 
 
Para além do mais, ao inovar com produtos de 
menor intensidade carbónica e ao aumentar a 
circularidade ao longo do ciclo de vida dos pro-
dutos, a Secil garante que as metas de redução 
carbónica que está a definir estão de acordo 
com a Ambição Climática declarada pela GCCA 
(Global Concrete and Cement Association), com 
o Roteiro para a Neutralidade Carbónica defini-
do pelo Cembureau (Associação Europeia do 
Cimento) e com o Roteiro para a Des car bo -
nização da Indústria Cimenteira Nacional, pro-
movido pela ATIC, que preveem a neutralidade 
carbónica da cadeia de fornecimento do betão 
até 2050. 
 
Paralelamente, a Secil dedica especial atenção 
à promoção da biodiversidade através da recu-
peração ambiental de pedreiras, sendo o caso 

a assumir outro destaque, a exigência face à 
utilização de soluções ecológicas é cada vez 
maior. Os consumidores estão mais atentos 
à pegada ambiental dos materiais e, por 
isso, cabe também ao prescritor comparar 
todas as soluções de construção que exis-
tem no mercado e garantir que o ciclo de 
vida destas está medido corretamente, con-
tribuindo para o incremento da sustentabili-
dade da construção. 
 
EXISTEM NOVOS MATERIAIS/TECNOLOGIAS A 
SEREM DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA? QUER 
FALAR-NOS DE ALGUM EM PARTICULAR? 
 
Atualmente o grande projeto da Secil é o 
CCL (Clean Cement Line). Diria mesmo que 
é o maior investimento industrial em curso 
no país e o foco maior da empresa. É uma 
obra que está em fase de execução e que 
vai alterar por completo a unidade de cimen-
to do Outão, permitindo reduzir as emissões 
de CO2 da fábrica em pelo menos 20%, 
aumentar a eficiência energética em 20% e 
gerar 30% de eletricidade a partir de recupe-
ração de calor do próprio processo. 
 
Graças a um inovador processo de integra-
ção de tecnologias vai ser possível o desen-
volvimento da produção de um clínquer de 
baixo carbono e consequentemente da cria-
ção de uma gama de cimentos de baixa 
pegada ambiental, sendo um investimento 
enorme na descarbonização, com evidentes 
ganhos para o ambiente e para Portugal. 
 
O QUE DESEJA PARA O FUTURO DA EMPRESA E DO 
SETOR? 
 
A Secil tem uma visão clara sobre o rumo do 
setor e o futuro passa, inevitavelmente, pela 
descarbonização da cadeia de valor do 
betão e por incluir este material na circulari-
dade. A aposta em produtos e soluções mais 
sustentáveis só será possível através da 
diminuição da pegada carbónica e da utiliza-
ção de combustíveis fósseis; da promoção 
da circularidade ao longo do ciclo de vida 
dos produtos, através do uso de combustí-
veis alternativos e matérias-primas secundá-
rias; do aumento da eficiência energética e 
da valorização da biodiversidade. 
 
Estes são desafios que a Secil está forte-
mente empenhada em vencer, sendo, até à 
data, a única empresa portuguesa que se 
associou à Ambição Climática declarada 
pela GCCA (Global Concrete and Cement 
Association), onde os maiores grupos do 
setor a nível mundial se comprometeram a 
reduzir a pegada carbónica daquele que é o 
segundo material mais consumido no plane-
ta, o betão. Mais do que uma tendência, a 
sustentabilidade é o caminho certo para a 
Secil.
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Luís Faustino l Diretor da Selena Ibéria S.L.U Sucursal em Portugal

HÁ MAIS DE 80 ANOS QUE O GRUPO SELENA, 
DETENTOR DA MARCA QUILOSA, CRIA SOLUÇÕES 
INOVADORAS PARA CADA MERCADO E ATÉ 
MESMO PERSONALIZADAS PARA ATENDER A 
CADA CLIENTE. FABRICA E COMERCIALIZA SE -
LAN TES, ESPUMAS DE POLIURETANO, ADESIVOS 
E IMPERMEABILIZANTES PARA OS MERCADOS DA 
CONSTRUÇÃO, INDÚSTRIA E BRICOLAGE, INOVAN-
DO DIA A DIA PARA ALCANÇAR PRODUTOS NUNCA 
ANTES IMAGINÁVEIS. A EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA 
NESTA LONGA HISTÓRIA FEZ COM QUE SE TOR-
NASSE NUMA MARCA LÍDER NO SETOR DE PRO-
DUTOS QUÍMICOS PARA PROFISSIONAIS.  
 
LUÍS FAUSTINO, DIRETOR DA SELENA IBÉRIA 
S.L.U SUCURSAL EM PORTUGAL, NUMA ENTRE-
VISTA À REVISTA “MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO”, 
DEU-NOS A CONHECER A EMPRESA, ASSIM COMO 
AS SUAS PREOCUPAÇÕES E AMBIÇÕES NO FUTU-
RO. APROVEITOU AINDA PARA DESTACAR 
ALGUNS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA 
EMPRESA. 

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E O SEU 
TRABALHO. 
 
O Grupo Selena, proprietário da marca Quilosa, 
é líder global e distribuidor de produtos quími-
cos de construção, encontrando-se no ranking 
dos quatro maiores produtores globais de espu-
mas de montagem para construção civil. A 
gama de produtos da Selena inclui espumas, 
vedantes, adesivos, produtos impermeáveis, 
sistemas de isolamento, fixações e outros pro-
dutos complementares. O Grupo é composto 
por 36 empresas em 18 países. As fábricas da 
Selena estão localizadas na Polónia, Coreia do 
Sul, China, Roménia, Turquia, Cazaquistão, 
Espanha e Itália. 
 
Como diretor da Selena Ibéria S.L.U. Sucursal 
em Portugal, sou o encarregado do desenvol-
vimento da estratégia comercial da empresa, 
analisando as necessidades dos utilizadores e 
adaptando-as ao nosso mercado de forma 

Entrevista
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É necessário modernizar o nosso stock 
térmico existente de uma forma economi-
camente atrativa, fornecendo informação 
e formação adequada. No setor da cons-
trução, temos de reduzir a procura de 
energia final, ou seja, a energia fornecida 
aos edifícios. Um exemplo disto são solu-
ções como membranas de cobertura e 
telhas asfálticas, revestimentos COOL-R® e 
produtos de isolamento térmico que, usa-
dos em conjunto, poderiam ajudar a reduzir 
as despesas de ar condicionado em edifí-
cios até 50%, ao mesmo tempo que ajuda-
ríamos o meio ambiente.  
 
NA SUA OPINIÃO, QUE MEDIDAS DEVEM SER 
PRIORITÁRIAS PARA QUE AS CIDADES SE TOR-
NEM MAIS SUSTENTÁVEIS, TENDO EM CONTA O 
ESTADO ATUAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM 
PORTUGAL? 
 
A neutralidade climática é uma tarefa 
muito ambiciosa e complicada. No cami-
nho para este objetivo, todos nós, no 
setor da construção, temos um papel a 
desempenhar. Só juntos, nesta sinergia, 
temos a oportunidade de alcançar o efei-
to a que nos dedicamos. Existe um gran-
de espaço para desenvolver a coopera-
ção entre promotores, investidores, 
arquitetos, empreiteiros, fabricantes de 
materiais de construção, universidades, 
associações, ONG, administração local e 
governamental. Só juntos podemos 
enfrentar efetivamente as alterações cli-
máticas. 
 
QUANDO O PRESCRITOR PRESCREVE OS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE CARACTE-
RÍSTICAS ESPERA QUE TENHA EM CONTA? 

inovadora, acrescentando desse modo valor 
significativo tanto à empresa como ao cliente.  
 
APÓS DOIS ANOS DE PANDEMIA, COMO SENTIU O 
IMPACTO NO MERCADO E EM PARTICULAR NO SEU 
SETOR DE ATIVIDADE? 
 
Estamos muito satisfeitos com a forma como 
navegámos bem o período de mudanças tur-
bulentas no mercado. Depois destes dois 
anos de pandemia, podemos dizer que usá-
mos este tempo produtivamente. O nosso 
desempenho foi ajudado pela boa conjuntura 
no mercado da construção, que impulsionou 
a procura de materiais de construção para 
além do observado em anos anteriores.  
 
A salientar, graças aos procedimentos opera-
cionais desenvolvidos, conseguimos minimi-
zar os efeitos das perturbações no forneci-
mento de matérias-primas e materiais de pro-
dução na sequência da pandemia.  
 
A situação atual no mercado das matérias-pri-
mas é inédita e é difícil prever como se de -
senvolverá. Dedicamos muito tempo e aten-
ção para monitorizar as atuais flutuações de 
preços e as perturbações globais da cadeia 
de abastecimento, a fim de garantir uma res-
posta ativa e rápida a estas mudanças. 
Adaptámos de forma flexível a nossa estraté-
gia a mercados individuais e, até agora, as 
nossas ações conduziram os resultados 
esperados. No entanto, por vezes, os aumen-
tos dos preços das matérias-primas são 
muito fortes e imprevisíveis. 
 
QUAIS SÃO AS VANTAGENS COMPETITIVAS DA DES-
CARBONIZAÇÃO PARA A EMPRESA? QUE DESAFIOS 
ENFRENTAM NESTE PROCESSO? 

É preciso procurar produtos que possam 
aumentar a eficiência energética dos edifícios 
e melhorar o conforto da sua utilização.  
 
Por exemplo, a Selena desenvolveu o revesti-
mento impermeável COOL-R® que, graças à 
utilização de tecnologias inovadoras, reduz a 
quantidade de energia necessária para o ar 
condicionado de um edifício até 25%. Esta 
solução está a ganhar reconhecimento em 
todo o mundo - foi utilizada, como exemplo, 
pelo Aeroporto Internacional de Porto Alegre, 
no Brasil, bem como pelos laboratórios Abbott 
e pelo centro comercial Vicalvaro, em Madrid. 
 
EXISTEM NOVOS MATERIAIS/TECNOLOGIAS A SER 
DESENVOLVIDOS PELA EMPRESA? GOSTARIA DE NOS 
FALAR SOBRE ALGUM EM PARTICULAR? 
 
A construção sustentável continua a ser uma 
área extremamente importante do crescimento 
do Grupo Selena. Num futuro próximo, o Grupo 
continuará o desenvolvimento de produtos ami-
gos do ambiente, respondendo desse modo 
tanto às necessidades das alterações legislati-
vas, como à crescente procura do mercado. 
 
Há anos que o Grupo Selena comercializa pro-
dutos que aumentam a eficiência energética 
dos edifícios e melhoram o conforto da sua uti-
lização. Um desses é o exemplo do WINS, a 
nossa solução padrão que se baseia num con-
junto de soluções para isolamento e vedação 
de janelas, formulado através de membranas 
líquidas, reduzindo o consumo de energia até 
30%. 
 
Nos últimos meses, o Grupo Selena expandiu 
a sua oferta com coberturas de energia com-
pletas, incluindo soluções de impermeabiliza-
ção, isolamento e proteção contra quedas de 
telhado, juntamente com instalações fotovoltai-
cas no telhado e um conjunto de serviços. 
Estas soluções completas são desenvolvidas 
pela Selena ESG no mercado polaco, mas 
estamos a planear expandi-la para novos mer-
cados. 
 
O QUE DESEJA PARA O FUTURO DA EMPRESA E DO 
SETOR? 
 
Com a experiência internacional adquirida em 
diversos mercados, o Grupo Selena pode cres-
cer rapidamente como uma empresa inovado-
ra que desenvolve novas soluções adaptadas 
às crescentes necessidades dos utilizadores. 
Pensando no futuro, focamo-nos na conceção 
de soluções para edifícios que satisfaçam os 
requisitos de descarbonização. 
 
Ambicionamos desenvolver soluções para 
edifícios eficientes em termos energéticos e 
de emissões zero, mas também para edifícios 
com as mais altas e rigorosas classificações 
ambientais, como a LEED Platinum e a 
BREEAM Excellent.  
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anual  mente os melhores trabalhos de fim de 
curso de mestrado apresentados nas áreas de 
Arquitetura e Urbanismo, e o Prémio Arquétipo, 
em parceria com a Ordem dos Arquitectos 
(Secção Regional do Norte), que, sob o tema 
Economia Circular, distinguem profissionais pela 
sua forma de trabalhar, processos de construção 
e novos produtos. 
 
De entre as várias praças temáticas criadas 
especialmente para esta edição da bienal, desta-
cam-se o Dream LabEspaço - dedicado a start-
ups ligadas à área da construção, arquitetura e 
design e às indústrias criativas como forma de 
valorização de novos talentos e de potencializa-
ção de oportunidades - e as Praças Concreta - 
palco de práticas, técnicas e produtos originais 
que prometem marcar o futuro, onde serão reali-
zados exercícios de provocação, de encontro e 
de reflexão. 
 
Esta edição contará também com a disponibiliza-
ção da plataforma digital E+E Concreta, especial-
mente selecionada e altamente focada para criar 
um ecossistema global do setor e estreitar as 
relações entre visitantes e expositores, promo-
vendo a partilha de experiências, conhecimentos, 
negócios e encontros.   
 
Em simultâneo regressa a Elétrica - Exposição 
de Material Elétrico e Eletrónica, dirigida aos pro-
fissionais de ambas as áreas, a exposição apre-
senta as últimas novidades e soluções para uma 
adequação ao mercado e às exigências de sus-
tentabilidade. Este setor é um dos que mais refle-
te o aumento da construção em Portugal, tanto 
no mercado da reabilitação como da construção 
nova. 
 
Para Diogo Aguiar que, desde 2017, é comissário 
do evento e responsável pela evolução do con-
ceito, “a Concreta é muito mais do que um hub de 
oportunidades comerciais. É um encontro de ino-
vação, de pensamento e de interação, que reúne 
indústria e profissionais para refletir, inspirar e ins-
tigar a arquitetura e a construção em Portugal. 
Num ecossistema cada vez mais complexo e no 
rescaldo de uma conjuntura tão impactante, que-
remos que a bienal seja, cada vez mais, um olhar 
atento sobre as tendências do futuro e parte da 
solução sobre os desafios a que assistem os 
setores que ela abraça”.   
 
Depois de, em 2019, 94% dos expositores ter 
efetuado contactos com novos clientes e de 90% 
dos expositores ter alcançado os seus objetivos, 
a nova edição da Concreta promete manter a fas-
quia elevada ao integrar ainda mais novidades.  
 
Através destas ações e da realização de outras 
conferências, exposições e mini eventos profis-
sionais em conjunto com várias empresas e enti-
dades, o encontro promete elevar a criatividade e 
a inovação dos setores que reúne a fasquias de 
excelência e inéditas em Portugal. 
 
FONTE: SILVER LINING  

Entre os dias 13 e 16 de outubro de 2022, a 
Concreta - Feira de Arquitetura, Construção, 
Design e Engenharia está de volta à 
Exponor para a sua 30ª edição. Sobre o 
tema Economia Circular e a determinação 
de desenhar o futuro, a feira une, num só 
local, os eixos de criatividade, sustentabili-
dade, tendências e arte para promover as 
melhores práticas nos setores que abrange, 
de uma forma integrativa e visionária. 
 
CONCRETA ARRANCA COM O PRÉMIO UNDER 40 
BY CIN E MUITAS NOVIDADES 
 
A Concreta disponibiliza o acesso a uma 
multiplicidade de negócios para as empre-
sas portuguesas, que se reflete, também, 
numa agenda diversificada de eventos 
paralelos, assegurando condições para o 
fomento de cooperações internacionais e à 
realização de encontros de negócio, bem 
como à concretização de sessões de net-
working e brainstorming e à captação de 
novos clientes e distribuidores. 
 
Um desses exemplos é a 3ª Edição do Pré -

mio Under 40 by CIN, realizado com o apoio 
técn ico do Conselho Diretivo Regional do 
Norte (CDRN) da Ordem dos Arquitectos e 
com o patrocínio da Tintas CIN. Com um júri 
constituído por cinco especialistas - os 
Arquitectos Bruno André, Paula Santos, 
Diogo Aguiar, Luís Pedro Pires Sobral e a 
Engenheira Sandra Pereira -, o concurso 
visa promover e reconhecer o trabalho 
desenvolvido pelas novas gerações de 
arquitectos portugueses, distinguindo obras 
construídas em território nacional que se 
adaptaram à realidade da sua época e des-
tacam pela sua capacidade criativa, de ino-
vação e qualidade técnica. Será atribuído 
um prémio, de natureza pecuniária, ao con-
corrente classificado com o 1º lugar, no 
montante de 2.000 €, e ao concorrente clas-
sificado com o 2º lugar, no montante de 
1.000 €. O júri do concurso poderá, ainda, 
propor a atribuição de um máximo de três 
Menções Honrosas, de natureza não pecu-
niária. 
 
Além disso, a feira volta a promover o Pré -
mio Archiprix Portugal, que distingue 

Concreta: a maior feira de Arquitetura, Construção, Design e Engenharia do futuro regressa à Exponor
Feira
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Uma casa de vanguarda em integração plena com o Alentejo 
Kebony Clear dá forma a habitação assinada por Gonçalo Bonniz

Arquitetura

A madeira sustentável Kebony Clear é uma 
das protagonistas da casa FdP, no Alto 
Alentejo, num projeto assinado pelo arquite-
to Gonçalo Bonniz. De traço vanguardista e 
linhas muito depuradas, a habitação está 
em plena integração com a paisagem alen-
tejana, a morfologia do terreno e a sua 
envolvente, um objetivo que foi conseguido 
pela utilização de materiais que se misturas-
sem com as cores autóctones, numa combi-
nação perfeita de betão e madeira Kebony 
Clear. 
 
“Um dos grandes drivers era ter uma casa 
que dominasse a paisagem. Trata-se de um 

projeto fortemente inspirado no local, tendo 
como elementos orientadores a morfologia 
do terreno, a orientação solar e respetivas 
vistas, as árvores a preservar, que ajudaram 
a talhar a forma da casa e a tornaram mais 
integrada, e as cores naturais”, começa por 
explicar o arquiteto Gonçalo Bonniz. Esta 
integração cromática “foi um fator preponde-
rante para provocar a dissimulação da habi-
tação na paisagem rural, marcada pela exis-
tência de ardósia multicolor, de cor cinzenta 
e castanha, tendo sido utilizado o betão com 
pigmento cinza e madeira Kebony Clear 
para fazer essa ligação cromática”, detalha 
ainda o arquiteto. 

Kebony Clear foi aplicado na fachada 
sem nenhum tratamento superficial. A 
madeira tem uma cor castanha escura 
que com o tempo acaba tornando-se 
cinza prateada quando exposta aos ele-
mentos, o que irá permitir a sua integra-
ção com o betão utilizado na construção. 
A coloração que joga bastante bem com 
os restantes materiais foi apenas uma 
das motivações para a escolha da 
Kebony para os exteriores desta moradia 
particular. Destacam-se também a sua 
durabilidade e estabilidade, especialmen-
te importantes numa zona agreste em ter-
mos climatéricos, além do envelhecimen-
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to controlado e do facto de dispensar ope-
rações de manutenção. 
 
A madeira Kebony Clear tem também uma 
forte presença nos interiores da moradia 
FdP. Além da sua aplicação na fachada e 
no deck das zonas exteriores, a Kebony 
Clear foi utilizada em diversas áreas inte-
riores, nomeadamente nos armários da 
cozinha, nos roupeiros e armários em 
geral, assim como no revestimento de 
paredes e em todas as portas interiores, 
cuja altura é de 3 metros. 
 
A construção da casa, incluindo os traba-

lhos de carpintaria com Kebony Clear, foi 
coordenada e executada pela Matriz - 
Sociedade de Construções, Lda. Em ter-
mos de aplicação deste material destaca-
se a facilidade de manuseamento e traba-
lho, a resistência e, simultaneamente, o 
facto de ser suave ao toque e permitir um 
acabamento de qualidade superior sem 
adição de quaisquer produtos. “Esta apli-
cação polivalente de Kebony em fachada, 
decks e em mobiliário, reflete o facto de 
se tratar de um material de dureza e esta-
bilidade elevadas, mas que é estetica-
mente muito apelativo e que, além disso, 
também é sustentável.  

A casa FdP é já uma referência para o 
portfólio da Kebony em todo o mundo, 
sem dúvida,” comenta o Engº de madeiras 
Mário Neves, representante da Kebony 
em Portugal. 
 
A Kebony, que integra a gama Clear, é 
uma madeira sustentável e de alta quali-
dade, que possui a certificação FSC®. 
Evidencia-se pelo seu aspeto apelativo, 
dureza, estabilidade e resistência, bem 
como pela facilidade de manutenção. 
 
CRÉDITOS DE FOTOGRAFIA / VÍDEO: WOODTARGET 
ARQUITETURA: GONÇALO BONNIZ 
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A Traçado Regulador, escritório portu-
guês dedicado ao desenvolvimento 
de projetos e à consultoria em arquite-
tura e engenharia, é autora de mais 
um projeto de moradia de luxo na 
Quinta do Perú, em Azeitão. Trata-se 
do sétimo projeto deste gabinete 
neste condomínio de indiscutível 
prestígio e qualidade ambiental. 

Com 673 m2 de área de construção e 
2.284 m2  na totalidade do lote, este proje-
to sobressai-se pelo uso de materiais natu-
rais e a sua espacialidade interior notável, 
principalmente com a presença de um pé-
direito único na entrada - exterior e hall. O 
projeto de moradia contempla uma predo-
minância de várias zonas exteriores de 
lazer, onde se inclui um rooftop que permi-

te vivências diferenciadas. 
 
Complementarmente aos espaços verdes exte-
riores, na futura moradia destacam-se os jar-
dins interiores que reforçam a envolvência e 
ligação à natureza. A piscina, desenvolvida em 
“L”, é outra evidência no espaço externo desta 
moradia e permite um usufruto diversificado da 
mesma. 

Projeto com entrada de dupla altura 
Moradia de luxo na Quinta do Perú

Arquitetura
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João de Sousa Rodolfo, arquiteto e CEO 
da Traçado Regulador, afirma: “Sentimos 
que este projeto é realmente diferenciado 
porque é difícil estarmos em alguma zona 
da casa sem notarmos a agradável pre-
sença de uma espacialidade única ou 
zonas verdes, isto é, uma relação com o 
exterior da moradia que é cada vez mais 
procurada pelas pessoas. Depois, quan-

do nos encontramos na zona exte-
rior, contamos com uma entrada de 
duplo pé-direito singular e uma 
panóplia de zonas lazer que trazem 
a possibilidade de um convívio em 
segurança que todos desejamos 
devido à pandemia”. 
 
O sétimo projeto na Quinta do Perú 

ilustra uma convivência especial entre pisos 
e zonas na casa, através da forte presença 
das janelas. Esta intercomunicação entre 
todas as zonas da moradia de luxo, tanto no 
interior como exterior, reforça uma luminosi-
dade frequente e uma noção de espaço 
ainda maior.   
 
FONTE: TRAÇADO REGULADOR 
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Exclamação Design e Comunicação, Lda  
Rua D. Afonso Henriques, 80, sala 6 
4700-030 Braga 
Telm.: 912 926 242  
E-mail: geral@exclamacao.agency 
Site: www.exclamacao.agency 
 
Hill+Knowlton Strategies 
Avenida 24 de Julho, 62, piso 6  
1200-869 Lisbon 
Tel.: 214 136 200 
Site: www.hkstrategies.com 
 
Valkirias Consultores 
Rua da Madalena, 80, 3º S15 
1100-322 Lisboa  
Tel.: 217 971 885  
E-mail: valkirias@valkirias.pt  
Site: www.valkirias.pt 
 
ARQUITETURA 
 
Gonçalobonniz arquitectos 
E-mail: info@gbarquitectos.pt 
Site: www.gbarquitectos.pt 
 
Traçado Regulador - Arquitectura, 
Design e Construção, Lda 
Rua Manuel Inácio, 4B-4C 
2770-223 Paço de Arcos  
Tel.: 214 668 044  
E-mail: geral@tracado.pt  
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ARCH Valadares 
Avenida António Coelho Moreira 
4405-528 Vila Nova de Gaia 
Tel.: 223 238 038 
E-mail: info@archvaladares.com 
Site: www.archvaladares.com 
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E-mail: msibili@gamma.es 
Telm.: +34 687 719 155 
Site: www.grupogamma.com 
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Rua dos Castanheiros, 11, Boa Vista 
2420-415 Leiria 
Tel.: 244 723 720  
E-mail: geral@lena.pt 
Site: www.lena.pt 
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FILA España Industria Química, SL 
Ctra. N-340, km 948  
12592 Chilches (CS) Espanha 
Telm.: +34 964 590 101 
Site: www.filasolutions.com 
 
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 
 
Grupo Puma 
Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20 
41700 Dos Hermanas - Sevilla 
Tel.: +34 954 691 351 
Site: www.grupopuma.com 

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 
 
Recer - Indústria de Revestimentos 
Cerâmicos, SA 
Apartado 20 
3771-953 Oliveira do Bairro 
Tel.: 234 730 500/4 
E-mail: recer@recer.pt 
Site: www.recer.pt 
 
Roca, SA 
Ap. 575, Madalena 
2416-905 Leiria 
Tel.: 244 720 000 
E-mail: roca.portugal@pt.roca.net 
Site: www.roca.pt 
 
Saint-Gobain Portugal, SA 
Rua da Carreira Branca 
Zona Industrial de Taboeira 
3800-055 Aveiro 
Site: www.weber.saint-gobain.pt 
 
Sanindusa, SA  
Zona Industrial Aveiro Sul 
Apartado 43  
3811-901 Aveiro 
Tel.: 234 940 250 
Site: www.sanindusa.pt  
 
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 
 
Soudal Produtos Químicos, Lda  
Estrada Terras da Lagoa 
Centro Empresarial Solbar 
Armazém 4, Albarraque 
2635-060 Rio de Mouro 
E-mail: soudalshop.pt@soudal.com 
Site: www.soudalshop.pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER  
NOVOS MATERIAIS  
E TECNOLOGIAS  
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 
 
Kingspan Insulation, S.A.U. 
Carretera C 65, Km 16 
Polígono Industrial el Trust 
17244 Cassà de la Selva, Girona 
Telm.: +34 972 460 472 
Site: www.kingspan.com/es 
 
LNEC - Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil 
Av. do Brasil 101 
1700-066 Lisboa 
Tel.: 218 443 000 
E-mail: lnec@lnec.pt 
Site: www.lnec.pt 
 
Lusomapei, SA 
Business Parque Tejo XXI EN 1, Km 29 
2600-659 Castanheira do Ribatejo 
Tel.: 263 860 360 
E-mail: info@mapei.pt 
Site: www.mapei.pt 
 
QUILOSA Portugal 
Rua Calouste Gulbenkian, 52, 7º, E4 
Edifício Mota Galiza 
4050-144 Porto 
Tel.: 800 919 55 
Site: www.quilosa.com 
 
ROCKWOOL Firesafe Insulation 
ROCKWOOL Peninsular S.A.U. 
C/ Bruc 50, 3º 
08010 Barcelona 
Tel.: +34 902 430 430 
Site: www.rockwool.es 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECILTEK 

Apartado 2 
2406-909 Maceira LRA  
Tel.: 244 770 220 
E-mail: comercial.seciltek@secil.pt 
Site: www.seciltek.com 
 

ECONOMIA 
 
 

Banco de Portugal 
Rua do Comércio, 148 
1100-150 Lisboa 
E-mail: info@bportugal.pt 
Site: www.bportugal.pt 
 
Instituto Nacional de Estatistica 
Av. de António José de Almeida 
1000-043 Lisboa 
Tel.: 218 426 100  
E-mail: ine@ine.ptSite: www.ine.pt 
 
CI - Confidencial Imobiliário 
Rua Gonçalo Cristóvão, 185, 6º  
4049-012 Porto 
Tel.: 222 085 009  
E-mail: gestao@confidencialimobiliario.com 
Site: www.confidencialimobiliario.com 
 

EVENTOS 
 
 

Expo 2020 Dubai 
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates 
Site: www.expo2020dubai.com 
 
Jaquar Group Portugal  
Apaic International Corp Lda  
Av. das Escolas, 2   
2685-243 Portela de Sacavém  
Tel.: 218 446 598; Telm.: 934 644 860 
E mail: comercial@jaquarportugal.pt 
ruifarinha@jaquarportugal.pt 
Site: www.jaquarportugal.pt  
www.jaquar.com 
 
FEIRAS 
 
 

Concreta - Exponor 
Av. Dr. António Macedo 
4454-515 Leça da Palmeira 
Site: www.concreta.exponor.pt 
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Moradas

PRÓXIMA EDIÇÃO 

ECOEFICIÊNCIA 
RESERVE JÁ!



PINTAR, SELAR OU REVESTIR, SEM JUNTAS PARA INTERIOR 

IMPERMEABILIZAÇÃO TOTALMENTE ADERIDA
DE CAVES E ESTRUTURAS SUBTERRÂNEAS

SikaProof® A+
MEMBRANA À BASE DE POLIOLEFINA FLEXÍVEL (FPO)
PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS SUBTERRÂNEAS

#sikaconsigo
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