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Um dia todas as soluções
de enchimento
na construção
e reabilitação
irão ao encontro
da natureza.

Até lá, tem Leca®
bem-vindo ao futuro!
Os produtos Leca® são muito simples, mas com soluções
inovadoras. Sozinho, um grânulo de argila expandida
não representa muito, mas muitos grânulos juntos
multiplicam as possibilidades de aplicação.
É esta simplicidade que torna o agregado leve Leca®
tão versátil no processo de construção.
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Editorial

CARLOS ROSA
(PRESIDENTE

DA APCMC)

Caros Colegas
O verão é sempre uma época de otimismo e
de intensa atividade, mas também de férias
das nossas equipas e das nossas famílias.
O verão também é uma época de balanço e
avaliação dos nossos projetos, para olhar
para o futuro, um futuro difícil de prever, cada
vez mais difícil de prever.
Já nos acostumámos a tempos de incerteza
causada por vários fatores, políticos, económicos, mas não esperávamos tempos de
rotura como os que vivemos.
Podemos afirmar que vivemos tempos de
ignorância, não se trata de não conseguir
prever com uma certa margem de erro, tratase de não saber, ignorar, o que vão ser os
próximos meses sob vários pontos de vista.
Na crise financeira que decorreu entre 2009
e 2013 Portugal estava no centro do “furacão” e, consequentemente, fomos severamente atingidos. Esta é uma crise com origem na invasão da Ucrânia pela Rússia, que
começou em 2022 e não se sabe quando e
como vai terminar, mas sabe-se que alterou
por muitos anos o puzzle económico global
e, muito particularmente, o Europeu.
Os desafios que temos pela frente são muitos e todos prejudicados pela ignorância em
que vivemos. Inflação, taxas de juro, custo

da energia, novas origens das matérias-primas, novas rotas (cadeias de abastecimento) dos produtos que chegam às nossas
lojas, evolução do preço das casas e do
poder de compra das famílias, desemprego, etc… Tudo irá influenciar o futuro próximo dos nossos negócios, tudo condicionado pelo evoluir de fatores de que temos
total ignorância, sobre como será o desfecho desta crise.

Assim, gostaria de chamar a vossa atenção
para um evento que é um fórum de discussão por excelência: o Congresso da APCMC,
este ano em simultâneo com o Congresso da
FEST - Federação Europeia dos Distribuidores de Produtos Sanitários e Climatização.
Seremos confrontados com a visão e opinião
de oradores nacionais e internacionais sobre
diversos temas que estão na agenda dos
dias de hoje.

Obviamente que só nos resta olhar para a
frente e manter os olhos no futuro das nossas organizações.

Nesta publicação encontrarão o programa
detalhado de ambos os Congressos.

Caros Amigos, se por um lado esta instabilidade nos traz preocupação, por outro o
nosso setor em particular mantem uma trajetória que parece resiliente. Apesar da
inflação expressiva, as vendas vão mantendo o seu ritmo, se não em volume, pelo
menos em valor. Bem sabemos que as
decisões de investimento na construção
levam tempo a tomar e tempo a realizar, o
que pode refletir mais tarde decisões de
hoje.
A nossa Associação, a APCMC, tem o
dever de apoiar os seus associados e ser
um fórum de partilha de informação. Neste
sentido, temos em agenda iniciativas que
nos vão pôr ao corrente dos temas mais
relevantes para o nosso setor e para a economia em geral, quer ao nível do nosso
país, quer da Europa.

Os temas são vários: OUTLOOK ECONOMIA
PORTUGUESA E SETOR DA CONSTRUÇÃO;
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL; FUTURO da Distribuição; Experiência do Cliente; Inteligência Artificial.
Vão marcar presença os líderes dos maiores
distribuidores da Europa, com quem podemos estabelecer contatos, ouvir e partilhar os
nossos pontos de vista.
Estou certo que iremos sair destes Congressos mais alinhados com o futuro da distribuição.
Desejo a todos os estimados colegas umas
excelentes férias com saúde e em segurança, e um regresso revigorado.
Boas Férias e Espírito Associativo!

3

Divulgação
PPG Dyrup dá uma nova vida aos jardins este verão

Para os mais aventureiros, que gostam de atividades do it youself, existem alguns passos que
podem fazer toda a diferença, não só no aspeto
da madeira em si, mas em todas as superfícies
em que uma proteção e tratamento extra possa
ser solução eficaz, tais como portas, alpendres e
pérgulas. Um deles é o verniz sintético INTEMPÉRIE, um produto especialmente concebido
para madeiras de todo o tipo, tanto interiores
como exteriores, que sejam sujeitas a temperaturas rigorosas, chuva, vento ou até raios solares. Tendo resinas alquídicas na base da sua fórmula, é de fácil aplicação e confere um efeito brilhante, longo e duradouro à madeira.

À medida que nos aproximamos das tardes mais longas e dos dias mais quentes,
o tempo que passamos no exterior é cada
vez maior e mais apetecível. A sua renovação torna-se agora imperativa, depois
dos dias de frio e chuva trazidos pelo
Inverno. Assim, e para ajudar na renovação dos espaços exteriores, a PPG Dyrup
selecionou um conjunto de produtos que
vão fazer toda a diferença no cuidado do
mobiliário de exteriores em madeira, das
piscinas e decks.
A nova tinta para Piscinas PPG é a solução mais recente da gama pavimentos,
que irá ajudar a renovar piscinas, fontes
decorativas e depósitos de água não
potável, de forma a melhor prepará-las
para o contacto permanente com o meio
aquático. Este produto, de base solvente,
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formulado de forma específica, a partir de
uma resina de borrada clorada, pode ser aplicado em betão e alvenaria, dando-lhes um
acabamento liso e acetinado. De fácil aplicabilidade, é resistente a ácidos e totalmente
resistente à água. Atualmente, o produto
Piscinas pode ser adquirido na cor azul.
No cuidado com o mobiliário de jardim,
sejam mesas, bancos ou baloiços, o
Bondex TECA é o produto que irá fazer a
diferença. Preparado para proteger e manter saudáveis madeiras tropicais ou exóticas, este produto permite um grande poder
de penetração, conferindo-lhes uma proteção contra chuva e vento, agindo ainda
como um forte repelente de água. Este tipo
de produto permite que a madeira mantenha as suas características naturais, tal
como o seu equilíbrio.

Para um melhor desempenho das suas madeiras, e antes da aplicação de Bondex, a primeira
opção a considerar é a aplicação de XYLOPHENE HYDRO, um produto de tratamento preventivo e curativo para madeira, que funciona como
inseticida, fungicida e antitérmicas. De base
aquosa e incolor, este poderá ser aplicado como
revestimento, por pulverização e injeção, sem
alterar a cor natural da madeira. O XYLOPHENE HYDRO é ideal para a utilização em madeiras, não só de interior, mas de exterior. Pode ser
aplicado em madeiras de construção estrutural madeira localizada sob a cobertura afastada da
humidade - e para molduras de madeira ou trabalhos de marcenaria.
Este é o segredo de PPG para os espaços exteriores, de forma a torná-los mais acolhedores e
o mais cuidados possível.
FONTE: HILL+KNOWLTON STRATEGIES
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Extrusal apresenta nova gama de cores FOREST COLLECTION COLORS

A nova paleta de lacados Extrusal capta a verdadeira essência da natureza, onde aí recolhe as
tonalidades, os padrões e as texturas naturais
que os utilizadores poderão viver nas suas habitações. FOREST COLLECTION COLORS reinterpreta a esfera urbana e contemporânea convertendo elementos comuns em elementos distintos com apontamentos provenientes da natureza.
Especialmente desenvolvida para a arquitetura e
design de interiores, a nova gama de cores é
composta por 9 referências: walnut, moss, natural, polar, ivory, crude, stone, rust e goldtouch.
Caracterizada pela sua personalidade urbana e
moderna, FOREST COLLECTION COLORS responde a 3 formatos distintos: a estética do efeito
madeira (walnut, moss, natural, polar, ivory,
crude), o glamour do dourado (goldtouch e stone)
e o encanto do enferrujado (rust). A nova seleção
de cores é proveniente de um processo de lacagem cuja base é realizada por lacagem e o acabamento, por transferência de calor com sublimação, conferindo uma estética única, autêntica e
realista.

Mergulhada nas novas tendências, inovação e
no design, FOREST COLLECTION COLORS é
o resultado de várias inspirações que refletem
um estilo minimalista, mas com bom gosto e
requinte. Esta coleção aponta para um minimalismo instalado em lugares comuns do dia-a-dia
com influências de um estilo de vida moderno.
Capaz de se adaptar a toda a tipologia de espaços (domésticos, industriais e comerciais) esta
seleção de cores é um tributo às construções
que conjugam em si as texturas, os tons e que
nos transportam para ambientes contrastantes,
cheios de luminosidade e sustentáveis.
As características técnicas desta coleção permitem que cada uma das cores apresentada
possa ser aplicada no interior e exterior das
habitações (em ambientes agressivos: elevados
níveis de poluição ou proximidade marítima) e
nos vários sistemas e soluções desenvolvidas
pela Extrusal (janelas, sacadas e portas, portadas, fachadas, guardas, sistemas de sombreamento, revestimento e soluções indoor).

FOREST COLLECTION COLORS é uma
coleção com uma personalidade forte que
pretende também reforçar as questões da
sustentabilidade. Dotar as habitações de
elementos recolhidos na natureza permite
reforçar inconscientemente para as questões ambientais tão em voga na atualidade.
A Extrusal apresenta soluções que respondem assertivamente aos desafios e exigências arquitetónicas contemporâneas assim
como, à personalidade de cada projecto
através de soluções sustentáveis e personalizáveis. Dotar as construções, novas ou de
reabilitação, de soluções sustentáveis tem
sido o alinhamento do desenvolvimento das
novas soluções Extrusal, sendo esta nova
coleção de cores mais uma prova. O processo de tratamento de superfície obedece a
elevados critérios e padrões de qualidade
para responder assertivamente à sustentabilidade das habitações, mas também a processos produtivos cada vez mais verdes.

7

7

FILA PHZERO - A melhor solução de limpeza e recuperação para piscinas e pavimentos exteriores
Além disso, produtos ácidos agressivos
podem rachar e enfraquecer as juntas causando, com o tempo e a ação da água, o
inevitável desprendimento das telhas ou
mosaico. Com PHZERO isso não acontece, pois usado puro ou levemente diluído
em água, e deixando agir por cerca de 15
a 20 minutos, limpa a fundo respeitando as
juntas e o material cerâmico.

Antes do início do verão é a época ideal
para realizar pequenos projetos ao ar livre,
como renovar ou limpar pavimentação e
revestimento de piscinas ou terraços. Para
realizar estas tarefas de forma eficaz, é
aconselhável contar sempre com profissionais que garantam a qualidade do seu trabalho, dos materiais utilizados e da limpeza final da obra.

Remoção de incrustações calcárias em cerâmica antiderrapante
no exterior com FILA PHZERO

ELIMINAR SALITRE E RESÍDUOS DE CIMENTO COLA
Um dos problemas mais comuns são as
manchas típicas de salitre e/ou cimento adesivo que saem das juntas e ficam incrustadas
na superfície do grés ou dos materiais cerâmicos. A presença de adesivos e aditivos na
composição da cola cimentos torna a limpeza desses resíduos notavelmente difícil, principalmente em acabamentos rugosos. Além
disso, o salitre que sai das juntas tende a
cristalizar e é muito difícil de remover. Nestes
casos, basta aplicar PHZERO puro ou levemente diluído em água, deixar agir por
alguns minutos, esfregar vigorosamente com
esfregão adequado, retirar o resíduo e enxaguar com água.

Para conseguir um trabalho de qualidade
profissional, não basta utilizar os melhores
materiais cerâmicos e adesivos. A limpeza
final é essencial para obter aquele resultado que satisfaça os clientes mais exigentes. Com PHZERO, o desincrustante ácido
energético da FILA, o profissional tem um
produto ideal para remover resíduos profundamente incrustados do azulejo. É uma
solução com componentes ácidos “tamponados” especificamente concebidos para
não libertar gases tóxicos, não enfraquecer as juntas, respeitar o material e a sua
textura, e também tem uma densidade
mais viscosa para tratar eficazmente
superfícies verticais, conseguindo a limpeza final idealizada.
LIMPE E RENOVE A PISCINA

LIMPAR

E RENOVAR EXTERIORES DE GRÉS OU

CERÂMICA

A primavera é a altura do ano preferida
para realizar trabalhos em piscinas, seja
para melhoria parcial ou renovação. Após
a realização dessas tarefas, é imprescindível a utilização de produtos adequados e
seguros tanto para o utilizador, como para
o material e os seus acessórios. PHZERO
é ideal para a remoção eficaz e segura de
resíduos de instalação, bem como para a
limpeza de resíduos de calcário, salitre,
verdete e bolor em revestimentos de grés,
cerâmica ou mosaico de vidro.
Ao contrário de outros produtos do mercado, PHZERO limpa sem libertar vapores
tóxicos, que são muito perigosos para o
utilizador que trabalha no interior da piscina. Torna-se assim um produto seguro que
respeita os elementos decorativos da piscina como o vidro dos mosaicos, perfis e
escadas.
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As incrustações de calcário são um problema muito comum quando se trata de manter limpos os pavimentos exteriores em
grés e cerâmica, especialmente se o acabamento escolhido for áspero e rugoso. Se
a cal não for removida rapidamente, ela
tende a cristalizar na superfície, principalmente na presença de altas temperaturas,
criando uma camada muito difícil de remover. Além disso, nesta camada de cal, os
resíduos dos agentes atmosféricos aderem muito mais rapidamente. Para realizar
uma limpeza profunda, é aconselhável
aplicar PHZERO, puro ou levemente diluído em água dependendo do nível e quantidade de cal incrustada, deixar agir por
alguns minutos, esfregar vigorosamente
com esfregão verde ou com uma escova,
remover os resíduos e enxaguar com
água.

Eliminação de salitre e restos de cimento cola com FILA PHZERO

Linha Profissional do Grupo Puma
o que evita o temido problema de “saliências” em pavimentos.
• Adesivos multi suportes, uso indistinto
tanto em bases cimentícias, como gesso ou
anidrite.
• Produtos estáveis num amplo intervalo de
mistura com água, o que facilita a sua
ADAPTabilidade às diferentes situações
que podem surgir na colocação de cerâmica.
• Com Tecnologia STOP PÓ: minimiza a
emissão de partículas no meio ambiente,
cuidando tanto da saúde do aplicador quanto do meio ambiente.
UMA

LINHA COM A QUAL SE CONSEGUE UMA

EXCELENTE COLOCAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE

• Tecnologia “TECNO ADAPT” ao serviço do
profissional na colocação de cerâmica.

• Com Certificado de baixas emissões de
COV´s.

• Adesivos de elevada aderência incorporam tempo aberto alargado e deslizamento
reduzido, características essenciais para
colocação em fachadas e peças de grande
formato.

• Embalagens sustentáveis: recicláveis e
papel com selo FSC (papel certificado proveniente de florestas com gestão ambiental
correta, socialmente benéfico e economicamente viável).

• Adesivos de alta tixotropia, permitindo aplicação de espessuras até 15 mm sem retração durante o processo de endurecimento,

Resumindo, com Pegoland Professional
poderá colocar qualquer sistema cerâmico
na sua totalidade.

PEÇAS CERÂMICAS EM DIFERENTES SUPORTES.

A Linha Profissional, como bandeira do
Grupo Puma, está em constante evolução.
Após um grande sucesso no mercado e um
posicionamento claro, o Grupo Puma decidiu aprimorar ainda mais esta linha, dotando-a da tecnologia mais avançada do mercado, tanto com melhorias no produto
quanto na embalagem:

Placa Gyptec Gold I Gyptec

A Gyptec Ibérica acaba de lançar uma nova
placa de gesso multifunções resistente a tudo,
a Gyptec Gold. Agora já é possível usar uma
única placa para toda a obra de reabilitação
e/ou construção nova, com substanciais vantagens ao nível do desempenho mecânico, térmico e acústico das soluções.
Esta nova placa, reforçada com fibras para
melhorar o comportamento ao fogo, tem maior
densidade e resistência ao impacto e flexão, e
é tratada com um agente hidrófugo para diminuir a absorção de água. A placa Gold é apropriada para todos os sistemas interiores com
características de maior capacidade de carga,
resistência ao fogo e bom comportamento à
humidade.
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QUALIDADE

E VERSATILIDADE

A mais versátil das placas, a placa Gold,
é um produto de excelência da gama de
soluções Gyptec, que combina múltiplas
vantagens dos vários tipos de placas,
permitindo resolver todas as necessidades de um projeto usando apenas uma
placa.
Não só proporciona melhor desempenho
nas zonas de humidade moderada e
maior resistência ao fogo, como também,
resiste a golpes e impactos em áreas de
grande afluência, como por exemplo
ginásios, centros comerciais ou hotéis.

Para além das vantagens técnicas dos sistemas, no lançamento deste novo produto
existem objetivos de racionalidade logística
e gestão de recursos, já que a placa Gold,
permite uma diminuição de desperdícios
em obra.
Com a Gold, uma placa vencedora que
cobre todas as necessidades, a Gyptec
Ibérica alarga a sua gama de produtos e o
seu leque de soluções, para todo o tipo de
obra seca em interiores, tais como: paredes
divisórias, revestimento de alvenarias e
tetos. É também recomendada para cozinhas, lavandarias e casas de banho, pode
ser revestida com azulejos ou similar.
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Vantagens do Sistema ETICS

NÃO SOBRECARREGA A ESTRUTURA
O facto de ser uma solução bastante
leve é de extrema importância em situações de reabilitação, uma vez que a
estrutura pode não estar capaz de resistir ao aumento de carga inerente ao facto
de se aplicarem materiais adicionais.
CONTRIBUI

PARA A IMPERMEABILIDADE DAS

PAREDES

Além do isolamento térmico, este sistema também é constituído por uma série
de camadas subsequentes que lhe conferem uma boa impermeabilidade, protegendo desta forma os panos de alvenaria.
PROTEGE

OS

MATERIAIS

E

ELEMENTOS

ESTRUTURAIS

O Sistema ETICS garante que os tijolos,
blocos e betão não estão expostos às
variações térmicas exteriores nem a
agentes atmosféricos agressivos.
CONFORTO TÉRMICO NO INVERNO E NO
VERÃO
O sistema tem como principal missão
isolar termicamente um edifício, o que
permite diminuir a perda do calor para o
exterior no Inverno, e prevenir a entrada
de calor no Verão. Ou seja, garante
maior conforto interior em todas as estações do ano.
ECONOMIZA ENERGIA
Com este sistema não é necessário gastar tanta energia para climatizar, uma
vez que melhora o desempenho energético do edifício. Estima-se uma poupança de energia entre os 30% e os 50%.
REABILITA SEM DESALOJAR
Em situações de reabilitação de obras,
não há necessidade de sair da sua casa
ou de desalojar eventuais moradores,
porque este sistema é todo aplicado por
fora do edifício.
O sistema ETICS é um sistema de isolamento
térmico pelo exterior, muito utilizado na construção civil, principalmente em reabilitações.
Para além de tornar o edifício otimizado energeticamente e aumentar a sua área útil, é a solução que permite tornar o projeto funcional, ao
mesmo tempo que se renova a sua aparência.
O ETICS ou sistema de isolamento exterior
traz vários benefícios, especialmente se o edifício necessitar de reabilitação ou otimizar a
área útil for uma prioridade:
AUMENTA A ÁREA ÚTIL
Com o sistema ETICS, é utilizada apenas
uma fiada de tijolos ou blocos, o que permite
reduzir a espessura da parede exterior e,
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consequentemente, a área útil aumenta.
TIRA PROVEITO DA INÉRCIA TÉRMICA
O facto de o isolamento térmico ser colocado
por fora da parede exterior de alvenaria permite que a massa desta seja utilizada como
amortecedor térmico. Desta forma, é possível
manter uma temperatura interior com menos
oscilações.

PERMITE UMA RENOVAÇÃO ESTÉTICA
Embora o principal objetivo do Sistema
ETICS seja fazer o isolamento térmico
pelo exterior, também permite realizar
uma intervenção na fachada mais abrangente, o que constitui uma oportunidade
para corrigir algumas anomalias ou patologias da fachada existente.
COM

ELIMINA

PONTES TÉRMICAS E CONDENSAÇÕES

O SISTEMA DE

ETICS,

NÃO SÃO DOIS,

MAS DEZ EM UM!

INTERIORES

O Sistema ETICS permite corrigir todas as
pontes térmicas e reduzir o risco da condensação de vapor de água nas paredes frias,
contribuindo de forma significativa para o não
aparecimento de bolores e humidades tão
prejudiciais à saúde.

Para otimizar todas as vantagens,
devem ser selecionados isolamentos térmicos de alto desempenho. Aconse
lhamos o FIBRANxps ETICS GF, ideal
para este sistema e com uma elevada
resistência térmica.
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La Boutique Jormax I A loja online de peças de reposição

Rápida e conveniente de usar, LA BOUTIQUE é
a loja de peças de reposição online da Jormax
que possibilita encomendar peças de reposição para escadas, escadotes, andaimes de
alumínio e plataformas de acesso da empresa.

• O acesso à loja pode ser feito através de todos
os dispositivos (tablet, computador e smartphone).

• Sempre acompanhado: para qualquer questão,
contate a empresa a partir do formulário disponível no final da página.

• As encomendas podem ser feitas 24 horas por
dia, 7 dias por semana.

Veja alguns exemplos de peças disponíveis para
venda:

A JORMAX FACILITA OS PEDIDOS
Para responder às limitações de tempo, todas
as peças de reposição da empresa estão disponíveis em stock, pelo que podem ser entregues em 48 horas, via CTT, para Portugal continental. Para outros países, entre em contato
com seu revendedor autorizado Jormax.
A Jormax desenvolveu a loja online tornando a
experiência do cliente o mais simples possível:
• O pagamento online é seguro e só pode ser feito
com cartão de crédito.
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https://laboutique.jormax.com

Reynaers Aluminium abre novas portas em Pombal e Lisboa

Os showrooms renovados, em Pombal e
Lisboa, surgem na sequência de uma afirmação cada vez maior da Reynaers Aluminium
no mercado português, onde está desde 2008,
enquanto especialista no desenvolvimento de
soluções sustentáveis em alumínio para a
arquitetura.
Sendo ambos os espaços destinados a apresentar soluções técnicas para janelas, portas e
fachadas, e permitir experimentar e sentir a
qualidade, robustez e cuidado com os detalhes de cada solução, cada um dos novos
showrooms tem particularidades que valem a
pena realçar.
É em Pombal que se encontra a sede da
Reynaers Aluminium e, como tal, é aqui que o
showroom assume a sua máxima expressão.
Pré-inaugurado em novembro de 2021, este
espaço estende-se por uma área aproximada
de 265 m², a pensar sobretudo nos instalado-
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res, parceiros Reynaers Aluminium, e, também, em todos os intervenientes de um projeto, seja o dono de obra, o arquiteto ou o
construtor. Aqui, também é possível conhecer os sistemas em aço da Forster, uma
marca do Grupo Reynaers.
Também em Lisboa há novidades Reynaers
Aluminium. E aqui, mais do que a renovação do espaço, há mesmo a mudança de
morada.
Situado igualmente no Parque das Nações
junto à Marina, muito próximo do anterior, o
Espaço Reynaers Lisboa tem agora praticamente 100 m² de inspiração. Aqui não faltam as soluções mais recentes e atuais,
como o SP 68, o MasterLine 8 com folha
oculta, as pivotantes MasterLine 8, o precursor do mercado SlimLine 38 ou o sistema
em harmónio CF 77. Também foi Lisboa
que recebeu o Paralline, que se ergue orgulhoso a revestir uma parede do espaço.

Em Paralline, é também possível apreciar o
tratamento de superfície em lacado anódico.
Tudo para que os visitantes possam ver, tocar
e comparar as opções que permitem responder a diferentes tipos de projetos, e comprovar a robustez, qualidade e detalhe que
fazem desta marca, especialista no desenvolvimento de soluções sustentáveis em alumínio para a arquitetura.
Inaugurado em janeiro de 2019, o Espaço
Reynaers Porto tem uma localização privilegiada na Avenida da Boavista. Com aproximadamente 80 m², conta com zona de exposição, sala de reuniões e uma mezzanine,
que é um espaço de trabalho onde clientes e
visitantes podem, com todo o conforto,
conhecer, sentir e comparar algumas das soluções em alumínio para a arquitetura que a
marca disponibiliza ao mercado, e que permitem enaltecer, embelezar e valorizar cada
ideia, conceito e projeto.
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Roca vence prémio internacional Design Award Recognition
A excelência em design das duas mais recentes criações da Roca, a coleção Ona e as smart
toilets In-Wash, foram amplamente reconhecidas com três prémios de design internacionais
- iF Design Award, Red Dot Design Award e
“Best in Show”, na Expo Revestir, a maior feira
dedicada a soluções de acabamentos da
América Latina.
A coleção Ona recebe três prémios internacionais - um iF Design Award e dois prémios “Best
in Show”, na Expo Revestir.
O design do novo lavatório da coleção Ona da
Roca foi galardoado com um iF Design Award
2022 e dois prémios "Best in Show", na Expo
Revestir, nas categorias de "melhor lavatório" e
"melhor produto fabricado em porcelana vitrificada".
Criado em 1969, o prémio iF Design Award é
amplamente reconhecido pelo setor como um
dos mais prestigiados prémios de design a
nível mundial. Este ano, o júri foi composto por
132 especialistas em design independentes,

provenientes de mais de 20 países. O lavatório da coleção Ona foi considerado o design
que mais se destacou entre um total de 3518
candidaturas.
A Expo Revestir é a feira mais prestigiada na
América Latina de arquitetura, design de interiores e setor da construção, sendo este um
evento muito aguardado tanto por fabricantes
como por profissionais de design. O reconhecimento dos prémios com a Expo Revestir
veio reforçar o sucesso atual do Grupo Roca
em matéria de design e inovação.
Desenvolvida pela equipa do Roca Design
Center em colaboração com os estúdios internacionais de design Noa Design e Benedito
Design, a coleção define-se por um design de
inspiração mediterrânica, com formas suaves
e linhas geométricas.
Os lavatórios Ona, destacam-se pelas diversas possibilidades apresentadas pelo Fineceramic®, o material cerâmico exclusivo desenvolvido pela Roca, que permite a produção de

peças mais finas, leves e resistentes, que
se adaptam a qualquer tamanho. Além
disso o Fineceramic® permite um processo
de produção mais sustentável, sem desperdício, uma vez que todos os componentes
têm origem natural. Um design revolucionário e contemporâneo atraente tanto para os
profissionais como para os utilizadores.
As smart toilets da Roca receberam um iF
Design Award 2022 e dois Red Dot Awards
2022.
As smart toilets da Roca continuam a evoluir e a incluir novas funções e tecnologia
integrada num design minimalista. Estas
caraterísticas contribuíram para que a smart
toilet Insignia In-Wash da marca conquistasse o prémio internacional iF Design Award
2022, bem como o Red Dot Award 2022 na
categoria de melhor design de produto do
ano. Este último prémio foi igualmente atribuído à smart toilet Khroma In-Wash da
marca.
Insignia In-Wash, a smart toilet mais recente
e sofisticada da Roca, inclui uma tecnologia
avançada desenvolvida pela equipa de
investigação, desenvolvimento e inovação
da empresa. Equipada com soluções concebidas para assegurar uma higiene e
desinfeção exigente, a smart toilet Insignia
In-Wash é a mais completa desta linha de
produtos: o tratamento Supraglaze® torna a
sanita numa superfície antibacteriana mais
resistente e segura, enquanto a luz ultravioleta integrada e o sistema de eletrólise da
água assegura uma elevada capacidade de
desinfeção.
Além do sistema de poupança de água tão
caraterístico da Roca, a estas caraterísticas
juntam-se outras funções inteligentes como
a luz noturna, o sistema de autodescarga
com deteção de movimento, controlo por
voz e controlo remoto.
O outro design galardoado com o prémio
Red Dot Design é o Khroma In-Wash, uma
sanita que combina tecnologia inteligente e
uma larga variedade de cores e texturas,
podendo assim adaptar-se a qualquer estilo. Disponível em alguns mercados em vermelho, branco brilhante, preto e bege, a
Khroma In-Wash destaca-se inequivocamente em qualquer espaço de banho.
Para a Roca, os prémios iF Design Award e
Red Dot Design representam o reconhecimento do seu forte compromisso para com
a investigação e o desenvolvimento em
nova tecnologia que torna a experiência no
espaço de banho em algo confortável,
seguro e higiénico.
FONTE: H+K STRATEGIES PORTUGAL
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SECIL - Soluções inteligentes para a cidade do futuro I Um futuro que dá forma às suas ideias.

Para reforçar a sua solidez no mercado, a SECIL vai passar a comunicar de uma forma unificada e transversal, evidenciando a sua
força enquanto Grupo, nomeadamente a flexibilidade, o know-how
e a complementaridade das suas 4 áreas de negócio.

passará a designar-se SECIL
CIMENTO. Quanto à SECILTEK,
esta já assume o lettering SECIL,
pelo que irá permanecer igual.

Grupo disponibiliza para o mercado
e confirmar a larga abrangência de
aplicações que são possíveis de
realizar com o cunho SECIL.

O rebranding irá, assim, colocar as marcas comerciais do Grupo
SECIL formalmente semelhantes à marca corporativa, adotando a
designação da área de negócio, em baixo. As marcas UNIBETÃO
e SECIL BRITAS passarão a ser, respetivamente, SECIL BETÃO e
SECIL AGREGADOS. Relativamente ao negócio do cimento este

Esta comunicação unificada de
soluções foi materializada no conceito criativo de CIDADE SECIL,
onde podemos encontrar alguns
dos exemplos de soluções que o

Esta campanha foi apresentada em
1ª mão na Tektónica, a 12 de Maio,
e vai estar presente nos próximos
meses em campanha multimeios
em imprensa, exteriores e digital.

19

A gama Fixa Mais é tão forte que fixa tudo, sem pregos I Soudal
taneamente amigas do ambiente, rentáveis e com impacto positivo na qualidade
de vida.
A gama SOUDAL FIXA MAIS é composta por 3 produtos:
FIXA MAIS PROFISSIONAL BASE SOLVENTE é
uma cola de montagem com base solvente, desenvolvida para responder aos
desafios de colagem mais exigentes dos
profissionais. Adere a todo o tipo de
superfícies com um agarre inicial de
125Kg/m², tanto no interior como no exterior.
FIXA MAIS 80% RECICLADO MATERIAIS
LEVES é o primeiro adesivo reforçado com
fibras, super resistente e fabricado com
80% de matérias-primas recicladas. Este
adesivo 100% forte é adequado para
colar até 125 kg/m² (aderência inicial).
Perfeito para materiais leves como suportes, elementos decorativos. É um adesivo
de base aquosa e composto por material
reciclado perfeitamente adequado para
superfícies porosas. Adequado para o
uso interior.
FIXA MAIS 80% RECICLADO MATERIAIS
PESADOS é o primeiro adesivo aderente
reforçado com fibra, super resistente e
feito com 80% de matérias-primas recicladas. É um adesivo 100% forte e adequado para suportar cargas pesadas até
250 kg/m² (adesão inicial). Ideal para
colar materiais mais pesados, mesmo na
vertical, rodapés, perfis, bancadas, molduras, gesso cartonado. É um adesivo de
base aquosa, com elevada aderência inicial. Extremamente adequado para
superfícies porosas. Adequado para o
uso interior.
Há mais de 50 anos que a Soudal cria as
melhores soluções com qualidade garantida.
Neste momento são o maior fabricante independente europeu de selantes, espumas PU
e adesivos, para os mercados profissional e
de bricolage. Estão em 140 países com 20
fábricas 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 performance e qualidade extrema.
A estratégia de diferenciação, fator humano,
rede de distribuição, portfólio de produtos e
logística permitiu à Soudal Portugal crescer
nos últimos 5 anos mais de 100%.
A investigação e desenvolvimento de novos
produtos, tecnologias e métodos de produção, juntamente com uma equipa de investigadores, engenheiros e técnicos altamente
qualificados, permitem à Soudal estar na vanguarda da criação de produtos inovadores
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pioneiros. A inovação é, portanto, o motor do
crescimento orgânico do Grupo Soudal.
Chegou agora mais uma novidade à Soudal,
que FIXA TUDO SEM PREGOS!
A marca lançou no mercado a gama inovadora SOUDAL FIXA MAIS, colas de montagem,
com duas abordagens:

Cada cartucho da gama FIXA MAIS circular utilizado:
• Liberta menos 81,4g CO2 durante o processo de produção.
• Utiliza menos 37,6 g de plástico virgem
utilizando plástico pós-consumo reciclado
(PCR).

SOUDAL FIXA MAIS PROFISSIONAL BASE SOLVENTE e Soudal Fixa Mais 80% Reciclado, a primeira formulação acrílica circular, sem solventes.

• Necessita de menos 900 ml de água na
produção do que o atual cartucho de um
adesivo de performance semelhante.

Esta última formulação é a primeira cola de
montagem que fixa todos os materiais, sem
pregos e sem poluir o ambiente. Produzida
com recurso a 82% de materiais reciclados,
35% dos quais de base biológica, embalada
num cartucho produzido com 80% de material
reciclado (PCR). Reconhecida pelo Instituto
Solar Impulse, que distingue soluções simul-

Toda a gama Fixa Mais tem na sua composição fibras que conferem às colas
desta gama um desempenho superior. As
fibras proporcionam maior poder de
enchimento em superfícies irregulares,
melhoram o desempenho global, a resistência e evitam problemas causados pela
contração.

Artigos
Batimat 2022
ração dos salões BATIMAT, IDÉOBAIN e
INTERCLIMA, preciosas fontes de informação e descodificação das atuais e futuras tendências. Graças a uma estratégia
de transformação que associa salões físicos e ferramentas digitais inéditas, o Mondial du Bâtiment prediz uma edição excecional.
Trata-se de um evento internacional que
mobiliza inúmeros expositores e visitantes
estrangeiros. Em paralelo ao salão e a fim
de alcançar todo o público, será lançada a
partir do mês de abril uma tourné internacional, centrada no tema Low Carbon
Construction Tour, sujeito chave para o
Mondial du Bâtiment e para o mundo da
construção em geral. Encontram o espaço
“Low Carbon Construction” no pavilhão 1.

UMA

MOBILIZAÇÃO SEM PRECEDENTES PARA

DAR RESPOSTA A TODOS OS DESAFIOS ATUAIS E
FUTUROS DA CONSTRUÇÃO

O Mondial du Bâtiment, evento internacional de referência dos setores da constru-

ção e da arquitetura, realiza-se em Paris,
Expo Porte de Versailles, de 3 a 6 de outubro de 2022. Em sintonia com todas as
grandes mutações do setor, posiciona-se
como um evento incontornável para todos
os atores da fileira que descobrem, no co-

A tourné irá durar 5 meses e permitirá que
as equipas se encontrem com as associações do setor, os grandes empreiteiros, os
prescritores e os ministérios de Espanha,
Itália, Côte d’Ivoire, Camarões, Senegal,
Marrocos, Alemanha, Bélgica, Turquia e
Tunísia. Teremos também um programa
inédito de convidados do Top100 dos arquitetos e influenciadores do Baixo Carbono na Europa e em África.
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GRUP GAMMA consolida a sua expansão em Portugal

GRUP GAMMA
PORTUGAL.

CHEGA A

15

ASSOCIADOS EM

Embora no fim do ano passado o GRUP
GAMMA contasse com 4 associados em
Portugal, apenas meio ano depois o número
de armazéns associados ao grupo ascende já
a um total de 15; um crescimento que reafirma
a aposta da central no país.
Graças às incorporações das últimas semanas, o GRUP GAMMA está a consolidar a sua
expansão por toda a geografia portuguesa. De
facto, a Central de compras e serviços já
adiantou, num comunicado no fim do ano, que
o mercado português era um dos pilares estratégicos dos próximos anos e assim o está a
demonstrar.
Além disso, também a corroborar está o facto
da admissão da figura de Diretor(a) de Área
em Portugal, que se prevê tornar-se efetiva
nas próximas semanas. O seu trabalho centrar-se-á não só na obtenção de novos associados que contribuam para reforçar a presença do grupo em Portugal, como também em
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ajudar os associados atuais a aproveitar
as vantagens que pertencer a um grande
grupo como o GAMMA proporciona: a
melhoria da competitividade e o aumento
de benefícios a longo prazo. De igual
modo, também contribuirá para aumentar
a força do GRUP GAMMA no país, procurando igualá-la com a que já tem em
Espanha.
UMA LOGÍSTICA QUE DÁ CONFIANÇA

De igual modo, se para um associado é
urgente, para o GAMMA também. Dispomos
de um serviço de entrega urgente e, também,
para entrega direta ao domicílio do cliente
final. Outro aspeto essencial é a possibilidade de escolher entre comprar ao armazém
central, podendo ver permanentemente o
stock real através da intranet do grupo, ou
fazê-lo diretamente ao fabricante.
AS NOSSAS MARCAS PRÓPRIAS,

O VALOR DA

EXCLUSIVIDADE

Pertencer a um grande grupo torna-nos
mais fortes e permite-nos lutar contra a
hipercompetitividade do mercado. Por
isso, associar-se a um grupo como o
GAMMA permite deixar de investir em
stocks desnecessários, ao mesmo tempo
que se aumentam as referências na loja e
no armazém. Mais de 50 000 referências
em stock, com entregas dois dias por
semana, o que permite ter a tranquilidade
de saber quando se vai receber um pedido. Além disso, pode-se fazer combinando
diferentes artigos numa só entrega, sem
mínimo de compra e com fretes pagos.

O GRUP GAMMA proporciona um valor
exclusivo e diferencial: as suas Marcas
Próprias. De facto, foi a primeira central de
materiais de construção a criá-las há já mais
de 25 anos. E fê-lo com o objetivo claro de
poder oferecer um produto exclusivo que
garantisse uma boa margem aos seus associados. Desde então, a gama de produtos foi
crescendo e atualmente conta com mais de
2000 referências para casas de banho e
1000 em cerâmica, entre outras. Sem deixar
nunca de lado as últimas tendências, Baho,
Terradecor e GAMMA, são a ferramenta

ideal para oferecer preços acessíveis sem
que a margem do associado seja afetada.
AS MARCAS LÍDERES ESTÃO NO GRUP GAMMA
Associar-se ao GRUP GAMMA dá acesso
imediato a mais de 200 fornecedores e, por
conseguinte, às marcas líderes do setor. O
grupo não agrega acordos para ter um maior
volume de fornecedores, mas antes procura
acordos com os fornecedores necessários,
que proporcionem um benefício a todas as
partes e que permitam um trabalho a longo
prazo, e só se muda de marcas em caso de
força maior.
Além disso, procuram-se pactos que melhorem as condições dos associados, esse é o
compromisso do grupo. A lógica assinala
que, quanto maior o volume, melhores os
preços, e trabalha-se sempre nesta linha.
Mas não só por uma questão de preços, mas
também de informação; os compradores do
GRUP GAMMA recebem "inputs" de muitos
armazéns e de muitas zonas diferentes, o
que facilita a negociação.

Além disso, em todos os pactos, a central
negoceia um desconto de fim de ano que,
além disso, os dados demonstram: de
facto, em 2020 a cadeia conseguiu distribuir mais de 2 milhões entre os seus associados recebendo, alguns deles, mais de
100 000€.

modelações e da construção necessita, os
folhetos publicitários para distribuição que
entram em cada casa e as redes sociais, são
alguns dos exemplos.
SER DO GRUP GAMMA É GRÁTIS

TEM-NO O

Juntar-se ao GRUP GAMMA não custa
nada, é literalmente grátis. O GRUP GAMMA
não cobra quotas aos seus associados. Além
disso, não há qualquer tipo de permanência
no grupo. Por isso, se algum associado
desejar sair do grupo não tem de assumir
qualquer tipo de penalização. O melhor compromisso que se pode adquirir é o do trabalho bem feito e da satisfação dos associados.

Só há uma coisa mais importante do que
comprar: vender. Para tal, o GRUP GAMMA
põe ao alcance dos seus associados o
maior portfólio de ferramentas de publicidade do mercado para atrair clientes e vender
mais. Ferramentas como o Catálogo de
casas de banho, o Catálogo do profissional
com tudo aquilo que o profissional das re-

Outro aspeto muito importante é a imagem e
a marca do associado. Quando um armazém
passa a fazer parte do GRUP GAMMA não
perde a sua imagem. Contrariamente a
outros grupos, para o GAMMA é um ativo
que tem muito valor na zona. Assim, a imagem do grupo soma-se à do associado, porque o mais importante é somar esforços.
Sim, porque juntos somos mais fortes.

E no caso concreto de Portugal, o GRUP
GAMMA está a trabalhar para conseguir
acordos que proporcionem benefícios aos
novos sócios do país que se juntaram à
central, para poder assim completar o sortido de marcas acordadas.
O MELHOR MIX DE PUBLICIDADE,
GRUP GAMMA
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Sabia que…
… o Regulamento dos Produtos de Construção está em Revisão?
Inês Simões1,2, Andreia Gil1
1
Itecons | Coimbra | Portugal
2
Universidade de Coimbra - CERIS | Coimbra | Portugal

A primeira proposta de revisão do RPC foi publicada pela Comissão Europeia no passado dia 30 de
março. Os objetivos gerais desta revisão são (1)
alcançar o bom funcionamento do mercado único
dos produtos de construção e (2) contribuir para os
objetivos da transição ecológica e digital, em particular para uma economia moderna, eficiente em
recursos e competitiva.
Esta proposta visa a minimização de custos de conformidade através de um processo de normalização
otimizado, de disposições mais claras, incentivando
a reutilização de produtos, menos requisitos nacionais adicionais e criando condições equitativas para
todos os fabricantes, especialmente PMEs, em
todos os Estados-Membros.
A proposta faz máximo uso do potencial da digitalização para reduzir os encargos administrativos,
podendo toda a informação e documentação necessária ser processada, armazenada e partilhada
digitalmente e estar permanentemente acessível
num sistema de informação. Haverá ainda uma
redução nos encargos administrativos para os fabricantes eliminando a sobreposição entre a marcação CE e a declaração de desempenho. Os Estados-Membros poderão ainda isentar das obrigações as microempresas que não realizam comércio
transfronteiriço.

A MARCAÇÃO CE é utilizada para evidenciar que os produtos de construção cumprem a legislação comunitária de harmonização e, consequentemente, podem
circular livremente no Mercado Interno
da União Europeia. Os requisitos aplicáveis aos produtos de construção estão
descritos no Regulamento (UE) N.º
305/2011 do Parlamento e do Conselho
(Regulamento dos Produtos de
Construção - RPC), alterado pelos
Regulamentos Delegados (EU) n.º
568/2014 e n.º 574/2014 de 18 e 21 de
fevereiro, respetivamente e pelo Regulamento (EU) n.º 2019/1020 de 20 de

junho, e que estabelece as condições harmonizadas para a comercialização destes
produtos.
No seguimento da publicação de um
Relatório da Comissão Europeia ao
Parlamento Europeu e ao Conselho(1)
sobre a execução do RPC, foi anunciada
numa comunicação “Energia limpa para
todos os Europeus”(2) uma possível revisão do regulamento. Desde então, a Comissão Europeia dedicou-se à avaliação
da estratégia a seguir no âmbito da execução deste documento, baseando-se na
análise de cinco opções (ver figura).

Com vista à melhoria da aplicação desigual das
regras do RPC no mercado, esta revisão dá um
novo poder à Comissão na definição de um número
mínimo de verificações a realizar pelas autoridades
de fiscalização do mercado.
A opção D (ver figura 1) foi considerada a opção
preferida porque abre caminho para que os objetivos e as principais lacunas do RPC possam ser
abordados com o mais alto grau de eficácia e coerência. Assegura a livre circulação de produtos de
construção no mercado único e responde plenamente às ambições decorrentes do plano de ação
do Pacto Ecológico Europeu e da Economia
Circular.
A proposta de revisão do RPC está a comentários,
até ao próximo dia 12 de Julho e aberto aos
Cidadãos Europeus e à Sociedade em Geral
(https://bit.ly/comentarios-revisao-RPC).

(1)
Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre a execução do Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011.

(2)
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu, ao Comité das
Regiões e ao Banco Europeu de Investimento - Energias limpas
para todos os europeus [COM(2016) 860 final].

Figura 1. Esquematização das opções da Consulta Pública de 2020.
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LENA ETICS - Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior
zado na grande maioria das situações de
isolamento térmico pelo exterior.
Para situações de aplicação mais particulares, a LENA ARGATECNIC lançou a argamassa LENA ETICS 824 PLUS, indicada
sobretudo para obras de reabilitação onde
existem suportes não absorventes (pintados e com revestimentos cerâmicos) sobre
os quais se pretende aplicar diretamente as
placas isolantes.

Com 40 anos de experiência, a LENA
ARGATECNIC dispõe de uma vasta gama
de produtos e soluções para obras de construção e reabilitação, tendo acumulado
durante este tempo um elevado conhecimento técnico que lhe permite responder
às atuais exigências do mercado.
No âmbito do Isolamento Térmico pelo
Exterior, apresenta a solução completa:
LENA ETICS - Produtos de colagem, barramento e revestimento, assim como todos
os componentes e acessórios para a correta execução do sistema. Desta gama des-

taca-se a argamassa LENA ETICS 824,
que tem ganho mercado e consolidado a
presença junto dos seus clientes e parceiros.
LENA ETICS 824, para além de ser um produto com elevado desempenho ao nível da
aderência das placas de isolamento (sejam
elas EPS, XPS, lã mineral ou cortiça), é
igualmente uma argamassa facilmente trabalhável e que permite a realização da
camada de barramento armado com total
perfeição. Disponível na versão cinza e
branco, é um produto versátil e que é utili-

Ao nível dos produtos de revestimento, dispõe do LENA ETICS 825 - revestimento
acrílico e LENA ETICS 823 - reboco colorido capa fina, com diferentes acabamentos
e colorações disponíveis.
A LENA ARGATECNIC dispõe ainda de
uma equipa de profissionais especializados
que abrangem o país, conseguindo realizar
um acompanhamento mais próximo e fornecer uma resposta mais rápida a todas as
solicitações. Realiza formações nos clientes, com uma vertente prática de demonstração de produtos. É igualmente prestado
um apoio técnico do início ao fim do projeto,
nomeadamente na prescrição de produtos,
demonstração de produtos em obra e
acompanhamento da evolução da obra.
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O ar que respiramos não é todo igual
Carlos Reis, Gestor de Produto da Saint-Gobain Portugal S.A. - ISOVER, Placo® e Weber

Atualmente, cerca de 80% de todo o nosso
tempo é passado no interior de um edifício.
Seja no escritório ou em casa, se há algo que
nunca deixamos de fazer é respirar. Existindo
uma preocupação alargada com a alimentação
e com o sono, é obrigatória uma atenção equivalente à qualidade do ar.
Ao ar livre, a concentração de CO2 é de cerca
de 750 mg/m³. No interior dos edifícios, este
valor aumenta como consequência da respiração. Há estudos que apontam 1.500 mg/m³
como o limiar a partir do qual é registado um
decréscimo da qualidade de vida e do trabalho.
Uma concentração de 2.250 mg/m³ já configura o limite da legislação portuguesa.
Contudo, a verdadeira realidade, comprovada
através de medições, é que há frequentemente
exposição a concentrações no ar interior muito
acima destes parâmetros. Assim, a forma mais
eficiente de proporcionar o caudal de ar do
exterior suficiente para renovar o presente no
interior dos edifícios é através de uma rede de
ventilação, por meio de condutas.
Em espaços como lojas, escolas ou hotéis, é
comum haver redes de condutas de ventilação
em chapa de aço, por vezes ocultas sobre
tetos suspensos.
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Por outro lado, as soluções mais eficientes
têm registado um crescimento, como é o caso
dos painéis CLIMAVER® 360, pelas mais
diversas razões:
• A fase de instalação é facilitada pela leveza
do material;
• É um sistema adequado às condições das
obras de reabilitação, conseguindo contornar
os ocasionais obstáculos imprevistos;
• Os painéis podem ser cortados e transformados em condutas no local da obra, o que
diminui o tempo de aprovisionamento;
• A ligação aos elementos terminais da rede é
simplificada, assim como a construção de
peças;
• As redes de condutas executadas com painéis CLIMAVER® 360 registam menos fugas
de ar, pelo que não há desperdício através
das juntas entre condutas;
• Proporcionam a redução do ruído, dispensando a utilização de atenuadores sonoros;
• Quanto às emissões de CO2, são significativamente inferiores às de chapa de aço para
condutas;
• Respeitam princípios ambientais, já que são
recicláveis e incorporam 65% de matériaprima reciclada.

Conforme demostram os ensaios, a superfície interior das condutas executadas com
painéis CLIMAVER® 360 não é um meio propício ao desenvolvimento de micro-organismos. O revestimento interior é um tecido inorgânico, que apresenta uma elevada resistência ao desgaste, permanecendo intacto após
sucessivas operações de limpeza. Mesmo
após vinte anos de utilização, continua a
impedir a libertação de partículas. Além
disso, o interior da conduta é acusticamente
absorvente.
Importa garantir uma taxa mínima de 0,6
renovações de ar por hora, ou seja, um volume de ar exterior equivalente a 60% do volume interior do espaço habitado. A pressão do
vento e a abertura de janelas para promover
a ventilação são insuficientes no sentido de
assegurar o ambiente desejável.
A nova identidade CLIMAVER® 360 vem
sublinhar o compromisso da Saint-Gobain
Portugal com a gestão racional dos recursos,
passando os painéis a incorporar ainda mais
materiais reciclados, e vem facilitar quer o
processo de conceção, apoiado agora em
ferramentas digitais, quer o processo de execução, com o aperfeiçoamento das superfícies interior e exterior dos painéis.
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Entrevista
Marcel Sibila l Diretor de Expansão do GRUP GAMMA

QUEM

É O

GRUP GAMMA?

O GRUP GAMMA é um grupo de compras de
origem espanhol, surgido há 33 anos em
Barcelona e que atualmente conta com 350
associados distribuídos por Espanha, Portugal e Andorra.
Somos uma cadeia voluntária. Significa isto
que os armazéns se inscrevem para usufruir
de uma série de vantagens e serviços que o
grupo lhes oferece e que os ajuda a ser mais
fortes e a melhorar a rentabilidade a longo
prazo.
QUAL A

ESTRATÉGIA DO GRUPO PARA PROMOVER

O CRESCIMENTO E POSICIONAMENTO NO MERCADO

Se um associado cresce, prospera, melhora… todos o fazemos. Essa é a essência.

precisamente isso o que tentamos fazer
diariamente, desde o ano de 1989.

Precisamos de bons armazéns; generalistas, consolidados e, sobretudo, que tenham boas pessoas à frente. Além disso,
temos a firme convicção de que é bom
para o grupo que os associados se conheçam, partilhem informações e se entreajudem. E para gerar estes vínculos entre os
associados próximos, precisamos de contar com pessoas honestas e que acreditem no projeto.

DE QUE FORMA
PORTUGAL?

Além disso, também precisamos de bons
fornecedores. Pedimos-lhes um esforço,
visto que devem melhorar-nos as condições.

PORTUGUÊS?

Temos uma estratégia muito clara que é a
mesma que usámos em Espanha: fazer o
que for bom para os nossos associados.
Tudo aquilo que fazemos é sempre procurando proporcionar-lhe um benefício a longo
prazo. Tentamos que os associados cresçam
porque, na realidade, tudo o que for bom
para um associado é-o para todo o grupo.
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No entanto, em contrapartida, oferecemoslhes um projeto a longo prazo que deve ser
vantajoso para ambas as partes. De facto,
com muitos deles temos acordos há 20 ou
30 anos!
A combinação é perfeita: com bons associados e bons fornecedores, só falta que o
grupo faça o seu trabalho e o faça bem. E é

ESTÁ A EVOLUIR O PROJETO EM

Há uns dez anos, dois armazenistas portugueses pediram-nos para entrar no GRUP
GAMMA. Nessa altura não estávamos preparados para o novo mercado mas, ainda
assim, quiseram entrar. Foi no verão passado que decidimos que já era altura de expandir o grupo para o mercado português para
criar um grupo de âmbito peninsular.
Começámos a contactar armazéns portugueses no passado mês de outubro. Desde
então, incorporámos 13 associados, somando os atuais 15. Esperamos fechar o ano
com uns 30 associados e alcançar 50 no fim
de 2023.
Além disso, acabámos de admitir uma pessoa portuguesa que ocupará o cargo de
Diretora de Área de Portugal. Será a responsável por procurar novos sócios e velará pela
satisfação dos atuais.

Outro exemplo é o aproveitamento de sinergias.
Por exemplo, em logística; dispomos de dois
grandes armazéns reguladores, com milhares de
referências em stock e um serviço de distribuição
semanal com transporte pago. Não é necessário
que os associados comprem em quantidade
cada produto, porque a central fá-lo por eles.
Desse modo, podem dedicar o espaço em armazém para ter mais referências em stock ou entrar
em novas famílias de negócio com mais margem
média.
Investir na melhoria das instalações também é
uma fórmula para ser mais competitivo. O nosso
Departamento de Retail ajuda o associado na conceção do seu armazém. Além disso, na mesma
linha, temos um modelo de loja. De facto, em 20
anos fizemos umas 120 lojas com este modelo. E
tudo o que aprendemos ajuda-nos não apenas a
fazer lojas bonitas, como também a fazer lojas rentáveis.
Dizem que a informação é poder: um armazém
associado tem acesso a muito mais informações
que um armazém que funcione sozinho. Poder
fazer consultas aos 6 compradores do grupo é um
bom apoio. Poder visitar outros associados, partilhar experiências e aprender das experiências
positivas e negativas deles é uma ajuda que não
tem preço.
Aprendemos todos os dias. Todos de todos. Não
diga isto a ninguém. Isso é a coisa mais importante
num grupo.
QUE OBJETIVOS TEM O GRUP GAMMA PARA O FUTURO?
Pouco a pouco, está previsto ir incorporando fornecedores portugueses que
completem os pactos que temos atualmente e que se adaptem bem à procura
dos associados portugueses.
QUAIS

OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA

PORTUGAL
ASSOCIADA DO GRUP GAMMA?
QUE UMA EMPRESA EM

SE TORNE

Procuramos armazéns generalistas,
que vendam materiais de construção,
cerâmicas e casas de banho, que acreditem no projeto e tenham um balanço
estável.
Não estabelecemos uma faturação mínima, dado que cada zona é diferente. No
entanto, ao entrar num mercado novo,
fazemos a oferta a armazéns grandes, os
mais significativos de cada zona.
Estamos muito satisfeitos com o nível
dos armazéns e do profissionalismo dos
novos sócios portugueses. Trabalharemos com afinco para estar ao nível das
suas expectativas.

COMO É QUE O GRUP GAMMA, SENDO UMA
CENTRAL DE COMPRAS E SERVIÇOS, PODE AJUDAR O SETOR A TORNAR-SE MAIS COMPETITIVO?
Os grupos de compras antigos centravam-se só na compra. Com certeza é
necessário comprar bem, mas esse não é
o objetivo. A missão do GRUP GAMMA é
desenvolver ferramentas que tornem os
nossos associados mais competitivos e
os ajudem a melhorar a rentabilidade e o
lucro a longo prazo.
Vejamos um exemplo: falemos das margens de venda. Está de acordo que há
cada vez mais concorrência, não está? As
margens estão em baixa, sobretudo nas
marcas populares. Com o comércio online,
esta tendência continuará a agravar-se.
Para poder lutar contra este problema, há
25 anos criámos as nossas próprias marcas. Como é um produto exclusivo, controlamos o preço de venda, o que permite
aos associados aumentar a sua margem
média. Neste aspeto, não há outro grupo
do setor que se equipare ao GRUP
GAMMA.

O primeiro é consolidar os associados atuais.
Temos de ganhar a sua confiança. Além disso,
eles também devem conhecer-se e gerar os vínculos que nos farão agir como um grupo.
Em segundo lugar, queremos ampliar o grupo com
novos sócios. Para aproveitar sinergias necessitamos volume.
Em terceiro lugar, consolidar os fornecedores
atuais e, pouco a pouco, ir fechando acordos com
os fabricantes portugueses que os nossos associados nos recomendarem.
A seguir, empenhar-nos-emos em implementar
todos os restantes serviços que já oferecemos aos
associados espanhóis: folhetos publicitários para
distribuição, revistas de casas de banho, de materiais de construção, de cozinhas, gestão de redes
sociais, comércio eletrónico, tecnologia…
Em Espanha, o GRUP GAMMA é considerado o
grupo que mais proporciona aos seus associados.
Em Portugal, estamos a começar e há muito por
fazer. No entanto, também estamos muito entusiasmados com o projeto.
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Evento
Casa Peixoto reúne clientes e parceiros na apresentação da nova loja Casa Peixoto do Porto
sentados milhares de produtos expostos
em áreas amplas e organizadas, no qual se
destacam marcas nacionais premium,
entre muitas outras marcas selecionadas
pela sua qualidade, seleção de matériasprimas e produção, seguindo os mais
importantes critérios de sustentabilidade.
Com uma forte aposta num serviço altamente personalizado, assegurado por profissionais com um know how especializado,
a nova Casa Peixoto vende projetos à
medida na área das cozinhas, casas de
banho, climatização e iluminação, entre
outros.
Este know how e experiência é decisivo
para orientar os clientes e facilitar-lhes o
processo de decisão, quer estejamos a
falar do cliente particular ou profissional.
A nova loja irá manter, como nas restantes
lojas Casa Peixoto, uma política de preço
variada e ajustada às necessidades dos
seus clientes e à sua capacidade financeira.

Carlos Rosa, Presidente da Direção da APCMC
Luciano Peixoto, Presid. do Conselho de Adm. da Casa Peixoto
José de Matos, Secretário-geral da APCMC

Vasco Ribeiro, chefe de gabinete do Presid. da Câmara Municipal do Porto
Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto
Luciano Peixoto, Presidente do Conselho de Administ. da Casa Peixoto

Inclui ainda uma oferta abrangente de
materiais de construção inovadores e artigos de decoração dispostos em dezenas
de ambientes diferentes que dão resposta
às necessidades dos profissionais destes
setores (arquitetos, empreiteiros, donos de
obra, entre outros,) bem como do público
em geral.
Este investimento enquadra-se na estratégia de expansão das lojas físicas da Casa
Peixoto a nível nacional. Recorde-se que
em 2021, a empresa abriu uma loja em
Aveiro e um segundo centro de logística
em Portugal, realizando um volume de
investimento de aproximadamente 10
milhões de euros nestes projetos. O plano
de expansão da Casa Peixoto para
Portugal contempla ainda a abertura de
uma nova loja na zona oriental de Lisboa,
um projeto em que a empresa já está a trabalhar.

A Casa Peixoto, empresa nacional de comércio
de materiais de construção e decoração, reuniu
os seus clientes, fornecedores e parceiros,
num evento de apresentação da nova loja no
Porto. Em Paranhos, na estrada da
Circunvalação, no Porto, foi o local escolhido
para acolher a maior loja da Casa Peixoto no
país.
Com mais de quatro décadas de existência, a
Casa Peixoto apresenta agora um conceito ino30

vador e uma nova estética. Apresentando
uma área comercial superior a 8 mil metros
quadrados, a nova loja representa o maior
desafio da marca, desde a abertura da loja de
Aveiro. O espaço foi projetado para proporcionar uma nova experiência ao consumidor e
pretende destacar-se como um local de referência na apresentação das últimas tendências de decoração e materiais de construção.
Com um conceito de estética diferenciado,
semelhante a uma galeria de arte, são apre-

A Casa Peixoto conta atualmente com 6
lojas físicas nas cidades de Viana do
Castelo, Braga, Guimarães, Porto, Aveiro e
Lisboa e, além-fronteiras, conta também
com um representante em Paris, além da
loja online.
Atualmente, o negócio familiar já vai na terceira geração e conta com mais de 200
colaboradores, tendo alcançado em 2021,
um volume de negócios superior a 52
milhões de euros e com uma previsão de
65 milhões de euros no final do presente
ano.
FONTE: GRUPO GCI

Evento
Seminário Internacional Speed Up Materiais de Construção 4.0
da logística, do projeto e da gestão da obra.
Isto é, temos que digitalizar a construção, ou
de forma mais compreensiva, os diversos
processos que são assegurados pelos diferentes agentes da fileira.
Assim, “digitalizar os processos na fileira da
construção é uma tarefa inadiável, que tem
inúmeras áreas de intervenção, quer ao nível
das empresas, quer do tipo de atividades,
quer da comunicação entre todas elas”. Mas
para isso se concretizar não pode faltar a
componente essencial, que é a digitalização
da informação relativa aos produtos e materiais.

Geert Nieuwenhuizen, Content4all ebm b.v.
Estanislao Montesinos Gomez, GROHE
Rui Monteiro, AGEFE - ETIM Portugal

A plataforma APCMC Datacheck, criada para
fazer a digitalização dos materiais de construção, está a avançar a bom ritmo. Neste
momento, a plataforma conta com a inscrição
de cinco fabricantes, contudo mais de 30
empresas estão a preparar os dados para
avançar com a adesão.
As novidades foram deixadas pela direção da
APCMC - Associação Materiais de Construção,
no seminário internacional Speed Up Materiais
de Construção 4.0, realizado no Porto, no dia
31 de maio e que teve como ponto alto a apresentação da plataforma APCMC Datacheck.
Neste momento, os cinco grupos que disponibilizaram a informação detalhada sobre os
seus produtos na plataforma são a Volcalis Isolamentos Minerais; Sanitana - Louças
Sanitárias; Viega - Tecnologias de Instalação;
Roca - Soluções de Banho, e a Saint-Gobain
Portugal - fabricante e distribuidor de materiais
de construção.
A plataforma APCMC Datacheck, que aposta
na digitalização dos materiais de construção,
permite, de forma gratuita, que todos os fabricantes partilhem com os seus clientes o acesso
a toda a informação sobre os respetivos produtos, permitindo que esta chegue também aos
construtores, projetistas e clientes finais.
Assim, para que este processo de digitalização
aconteça basta que os fabricantes tomem a iniciativa de preencher um ficheiro Excel e que
façam o upload do mesmo e das sucessivas
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atualizações na plataforma APCMC Datacheck, autorizando os distribuidores seus
clientes a aceder à mesma.
O projeto Datacheck - uma parceria estratégica entre fabricantes, distribuidores e a
APCMC, insere-se, segundo Carlos Rosa,
presidente da direção, na “ambição deste
setor em crescer de forma sustentável”.
O responsável destaca que, do lado do fabricante, a plataforma apresenta-se “numa perspetiva ganhadora, já que permite colocar
todas as informações dos produtos, apresentando-se como um serviço de qualidade, tanto
em relação aos dados, como às imagens fornecidas”. Do lado do distribuidor “permite ter
acesso a uma mensagem sem erro, com
informações e preços corretos”.

“São milhões de referências que é preciso
identificar, classificar e caracterizar, com
todos os seus atributos, desde o preço aos
dados técnico e de desempenhos físicos, as
embalagens, a informação para a logística, as
imagens, os catálogos, os desenhos e todos
os metadados que possam ser utilizados para
os softwares de projeto, nomeadamente para
outra ferramenta essencial para atingirmos
maior eficiência e sustentabilidade na construção, o BIM”, refere.
Desde logo, acrescenta, porque é essencial
aos processos logísticos, de marketing e de
vendas dos comerciantes de materiais de
construção (incluindo vendas pela internet),
mas também porque garante a todos os
outros agentes da fileira o acesso à informação completa sobre os produtos e que é
necessária para os seus próprios processos,
em formato digital e num formato standard e
inequívoco, utilizado internacionalmente. Foi
com esta perspetiva que a APCMC, com o
apoio do Compete 2020, avançou para a criação desta plataforma digital.

Esta plataforma vai também de encontro à
digitalização das empresas do setor dos
materiais de construção. O objetivo da plataforma Datacheck é, assim, ambicioso: representar em breve “80% dos negócios das associadas da APCMC. Neste momento representa, ainda, 20%”, referiu.
José de Matos, secretário-geral da APCMC,
destaca que o que está em causa é a necessidade de fazer a transição de um modelo tradicional de construção em obra, para um
modelo mais industrial e moderno com recurso à pré-fabricação e à construção modular,
com uso mais intensivo das novas tecnologias
da informação a todos os níveis: da produção,

Estanislao Montesinos Gomez, GROHE

Extrusal celebra 50 anos
desaparecidos. Posteriormente seguiu-se
a inauguração das obras de renovação da
fábrica, uma remodelação da autoria do
Arq. Salvadorinho e a cargo da construtora
Contracta, na qual está inserido o novo
showroom da Extrusal aberto atualmente
ao público.
Foram ainda inaugurados a “Árvore da
vida”, concebida e desenvolvida pela colaboradora Emanuela Santos e Carlos
Simões (ex. colaborador) e um mural
representativo dos 50 anos da história da
Extrusal na expressão artística “Street art”
realizado pelo artista António Conceição.
Colaboradores e ex-colaboradores do Grupo Extrusal - Judith Seabra, Carolina Almeida, Eduardo Perestrelo, Liliana Graça, Rafael Almeida;
Jorge Meireles; Cacilda Teles; José Queirós; André Pinho; Sílvia Soares; Silvia Marques; Henrique Tavares; Margarida Martins; Ana Resende;
José Chuva; Miguel Oliveira; Joana Magalhães; Ana Rocha; Pedro Viana e Rui Vieira

Um dia de festa para todos os colaboradores
da Extrusal. Os 50 anos da empresa aveirense foram festejados no passado dia 2 de
abril, com uma homenagem ao seu fundador,
Carlos Lourenço Bóia, acionistas, colaboradores e parceiros, e a todos os que de forma
direta e indireta permitiram o crescimento
sustentável do Grupo Extrusal. No evento,
realizado na sede da Extrusal e no Teatro
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Aveirense, estiveram presentes clientes, fornecedores, acionistas, outros parceiros e
amigos próximos.
A celebração religiosa, de cariz intimista, realizada na Capela da Nossa Senhora da
Esperança, abriu as portas às comemorações. Uma missa de Ação de Graças e em
Memória dos membros da família Extrusal já

A apresentação pública e entrega simbólica do livro dos 50 anos de Perfil com
Alumínio Humano, que narra a história dos
50 anos da empresa, foi realizada após o
jantar no Teatro Aveirense, em Aveiro. A
comemoração deste aniversário foi encerrada com um concerto realizado pela
Banda da Quinta do Picado, proveniente
de Aradas, freguesia na qual se encontra a
sede da Extrusal.
A Extrusal agradece a todos os presentes
por fazerem parte deste momento memorável.

Administradores Extrusal: Carlos Barbosa; Carla Bóia; Carlos Vitorino; Cristina Boia; João Madail

Cristina Bóia, Fernanda Madail e Carlos Bóia

Concerto realizado Banda da Quinta do Picado

Entrega simbólica do livro comemorativo dos 50 Anos Extrusal: Jorge Arnaud; Sílvia Marques; Cristina
Bóia; Carla Bóia; Carlos Vitorino; João Madail; Carlos Barbosa; José Pinto

Economia I Estatísticas
Análise de Conjuntura do Setor da Construção
1º trimestre 2022

Apreciação Global

Fogos em Construções Novas para Habitação (Valores Trimestrais nº)

O primeiro trimestre de 2022 foi caracterizado pelo contínuo crescimento da atividade do setor da construção e por uma recuperação nos números do licenciamento de
obras, face ao trimestre anterior.
O índice de produção trimestral do setor da
construção e obras públicas aumentou
1.18% face ao trimestre anterior devido,
sobretudo, ao segmento das obras de
engenharia que aumentou 2,97%, enquanto o segmento da construção de edifícios
sofreu uma redução marginal de 0,10%.
Em termos homólogos, o índice de produção total aumentou 4,12% e foi igualmente
mais influenciado pelo segmento das obras
de engenharia que registou um aumento de
6,15%, enquanto o segmento da construção de edifícios apresentou um aumento de
2,73%.
O crescimento foi igualmente confirmado
pelos dados relativos às vendas de cimento
no mercado interno e ao emprego no setor
da construção que apresentaram subidas
homólogas de 8% e 2,21%, respetivamente.
A evolução trimestral do número de licenças de obras emitidas, regressou a terreno
positivo (+20,6%), após dois trimestres consecutivos de variações negativas que ainda
assim, recordamos, não prejudicaram uma
evolução média anual que sempre permaneceu positiva. A variação homóloga foi
também ela positiva (+0,6%), assim como a
variação média anual no trimestre terminado em março de 2022 que se cifou em +
7,0%.
No que se refere ao número de edifícios
licenciados em construções novas para
habitação familiar, que continua a ser o
grande motor do setor nesta fase, o primeiro trimestre de 2022 registou uma subida
de 23,7% face ao trimestre anterior. A taxa
de variação homóloga foi de 7,0%, e a taxa
da variação média anual foi de 11,6%,
ambas positivas. Parece, assim, um pouco
afastada a preocupação que havíamos
manifestado no estudo anterior sobre uma
possível redução de intenções de investimento na área da construção nova de edifícios que, se viesse a confirmar, poderia
conduzir a prazo a uma situação de efetiva
redução da atividade da construção. Se
bem que licenciamento e obras não são
exatamente a mesma coisa e nada garante
que as obras licenciadas avancem rapidamente…
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Seja como for, parece que a oferta continua
muito abaixo das necessidades e da procura
e o número de fogos licenciados em construções novas, contabilizado em termos anuais,
voltou a subir agora para os 29 mil, que compara com os 28 mil fogos em 2021 e os pouco
mais de 25 mil licenciados em 2020.

trução, a par com a escalada dos custos de
mão-de-obra e a sua escassez, as perspetivas para o futuro da atividade permanecem
muito positivas. Em boa verdade, o setor da
construção tem a sua capacidade totalmente utilizada e o número de novas licenças
para obras continua a crescer.

O número de licenças de obras de reabilitação também aumentou relativamente ao trimestre anterior (+15,3%), mas este segmento, que já foi o mais dinâmico na fase de saída
da crise anterior, está fortemente condicionado pelas políticas de restrição ao chamado
“alojamento local” e, na ausência de políticas
adequadas para promover a reabilitação de
edifícios que não tenham destino económico,
poderá vir, gradualmente, a perder dimensão.
Na verdade, verifica-se que em termos homólogos, houve uma quebra de 9,1% e a variação média anual no trimestre terminado em
março de 2022 apresentou um valor negativo
de 1,0%.

É verdade que o aumento dos preços já
levou à interrupção e ao adiamento de
alguns projetos menos rentáveis, mas ainda
há muitos outros que, como se tem vindo a
observar pelo comportamento dos preços
do imobiliário, conseguem fazer repercutir
estes aumentos nos preços de venda ou
então têm margens suficientemente confortáveis. No futuro, lá mais para o fim do ano,
é até possível que alguns preços comecem
a baixar…

Em termos gerais e apesar do problema sério
que constitui o recente e muito significativo
aumento dos preços dos materiais de cons-

Obras Licenciadas
No 1º trimestre de 2022, o número de edifícios licenciados registou um aumento de
20,6% relativamente ao último trimestre do
ano anterior. Em termos homólogos, verificou-se também um aumento de 0.6%.

Edifícios Licenciados (Valores Trimestrais nº)
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A variação média anual do número de edifícios licenciados no trimestre terminado em
março de 2022 foi positiva (7,0%).

Edifícios Licenciados (Variação Média Anual)

Edifícios Licenciados - 1º Trimestre 2022

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

Todas as regiões aumentaram o número de
edifícios licenciados no 1o trimestre do ano,
quando comparado com o trimestre anterior,
tendo sido o maior aumento na zona Norte
(28.5%).
Em termos homólogos, as regiões do Norte,
Centro, Algarve e RA Açores aumentaram o
número de edifícios licenciados, sendo que
a região que apresentou um aumento maior
foi RA Açores (22.5%). As restantes regiões, em termos homólogos, diminuíram o
número de edifícios licenciados.

No que se refere à evolução do licenciamento relativo às construções novas para
habitação familiar, o primeiro trimestre de
2022 registou, uma subida de 23,7% quando comparado com o trimestre anterior. A
taxa de variação homóloga foi de 7,0%, e a
taxa da variação média anual foi de 11,6%,
ambas positivas.
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Edifícios Licenciados por Regiões
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Por sua vez, o número total de fogos
licenciados em construções novas para
habitação familiar no primeiro trimestre de
2022 aumentou face ao trimestre anterior
25,7%. A variação homóloga neste trimestre foi positiva (9,3%). A variação média
anual que se cifrou nos 12,1%.

Licenciamento de Obras (Valores Trimestrais Nº)

Quando olhamos mais uma vez para os
valores em termos de regiões, podemos
ver que a maior parte dos fogos licenciados estão localizados no Norte. Ao nível
trimestral, deparamo-nos com aumento
em maior parte das regiões, com exceção
do Algarve e RA Madeira.

Em termos homólogos, com exceção do
Algarve (-52,5%), as variações registadas
foram positivas.

Obras de Reabilitação
O número de licenças de obras de reabilitação registou uma subida de 15,3% face
ao trimestre anterior. Em termos homólogos, houve uma quebra, esta na ordem
dos 9,1%. A variação média anual no trimestre terminado em março de 2022
apresentou um valor negativo de 1,0%.

Fogos Licenciados - 1º Trimestre 2022

Produção na Construção e
Obras Públicas
O índice de produção no setor da construção e obras públicas no primeiro trimestre
de 2022 aumentou 1.18% face ao trimestre anterior. Este aumento ficou a dever-se,
sobretudo, ao segmento das obras de engenharia que aumentaram 2,97% enquanto o
segmento da construção de edifícios diminuiu apenas 0,10%.
Em termos homólogos, o índice de produção total aumentou 4,12% e foi mais
influenciado pelo segmento das obras de
engenharia que registou um aumento de
6,15%, enquanto o segmento da construção de edifícios apresentou um aumento
de 2,73%.
Em termos de variação média anual
observou-se, uma variação do índice de
produção total de 4,29%, sendo que o
índice relativo à construção de edifícios
aumentou 2,55% e o das obras de engenharia aumentou 6,95%.
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Licenças para Obras de Reabilitação (Valores Trimestrais Nº)

Vendas de Cimento

Índice Trimestral de Produção na Construção e Obras Públicas

No primeiro trimestre de 2022 as vendas de cimento das empresas nacionais para o mercado interno aumentaram, em termos homólogos, 8,0%.
De acordo com os Inquéritos de
Opinião da Comissão Europeia, o índice de confiança no setor da construção e obras públicas teve uma ligeira
subida relativamente ao trimestre
anterior, fixando-se nos -4,3 pontos.

Emprego
No primeiro trimestre de 2022, o emprego na construção e obras públicas registou uma taxa de variação homóloga de
2,21% e de 0,54% em termos trimestrais, valores que comparam com 1,83%
e -0,19% respetivamente, observados
no quarto trimestre do ano anterior.

Vendas de Cimento e Indicador de Confiança na Construção

A variação média nos últimos 12 meses
terminados em março foi de 2,3% (1,8%
em dezembro 2021).

Remunerações
No primeiro trimestre de 2022, o índice
de remunerações registou uma taxa de
variação homóloga de 7,60%, e uma
variação trimestral de -11,04% (efeito do
13º mês), valores que comparam com
8,04% e 9,18% respetivamente, observados no trimestre anterior.
A variação média nos últimos 12
meses terminados em março foi de
8,5% (7,84% em dezembro 2021).

Taxas de Juro
Taxa de Juro do Crédito à Habitação

A taxa de juro implícita no conjunto dos
contratos de crédito fixou-se, no mês
de março de 2022, em 0,794%, que
corresponde a uma diminuição de
0,011 pontos percentuais face à registada no mês de dezembro.
Nos contratos para “Aquisição de
Habitação”, a taxa de juro observada
em março 2022 foi de 0,809%, tendo
também diminuído 0,011 p.p. em relação à taxa observada em dezembro
2021.

Fonte: INE
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1º Trimestre de 2022

- 90,3%% das empresas aumentaram ou mantiveram as vendas
face ao trimestre anterior e apenas 9,4% diminuíram, apesar de ser
o período do ano mais desfavorável
- A percentagem das empresas que considerou “bom” o respetivo
“nível de atividade” foi de 51,4%
- 65,7% das empresas aumentaram as vendas face ao mesmo
período do ano anterior
- Os preços de venda voltaram a apresentar uma significativa tendência de subida e de forma mais intensa que no trimestre anterior
(66,7% das respostas, ponderadas pelos 25 grupos de produtos)

Apesar de uma levada percentagem de empesas ter aumentado
as vendas, uma boa parte também aumentou stocks, o que pode
estar relacionado com a necessidade de garantir encomendas
num quadro em que persistem as dificuldades no abastecimento
e, também, como defesa contra a escalada dos preços. Assim, a
percentagem das empresas que referiram o seu aumento
(27,3%), superou largamente a das que que afirmaram a redução (4,7%).

1º TRIMESTRE DE 2022
SRE - Saldo das respostas extremas (%)

Indicadores

Setor

Apreciação Global
Apesar de estarmos perante o período do ano em que os fatores
de sazonalidade atuam de forma mais adversa, o primeiro trimestre do ano ficou marcado pela continuidade do crescimento da atividade das empresas do setor, com as vendas a apresentar novamente um desempenho acima das previsões. A maioria das
empresas (90,3%), em ambos os segmentos, reportou o aumento
ou a manutenção das respetivas vendas, sendo muito reduzido
(9,4%) o número daquelas que acusaram a diminuição.
Verificou-se, também, que a percentagem total dos inquiridos que
classificaram a ATIVIDADE como Boa ou Satisfatória foi de 88,5%.
Contudo, o número dos que a consideraram Boa diminuiu um
pouco, de 66,7% para 51,4%, o que se refletiu no SRE que baixou
dos 63% para os 40%. Voltou a ser o segmento armazenista que
apresentou o melhor resultado neste indicador, registando um
SRE de +50%, acima do subsetor retalhista que ficou pelos
+31,6%. Considerando que este é habitualmente o pior período do
ano para os materiais de construção, os resultados foram muito
lisonjeiros...

Armazenistas

Retalhistas

Vendas

+ 24,7

+ 34,5

+ 20,0

Existências

+ 20,6

+ 23,0

+ 19,4

Preços

+ 65,2

+ 81,6

Atividade

+ 40,0

+ 50,0

+ 31,6

Vendas homólogas

+ 51,4

+ 62,5

+ 42,1

+ 57,2

Genericamente, todos os indicadores do setor apresentaram um
comportamento positivo e acima das expetativas, destacando-se,
pelo sexto trimestre consecutivo, a evolução do indicador vendas
homólogas, que exibiu um SRE de +51,4%, confirmando que o
volume de negócios do setor mantém uma forte tendência de
crescimento.

(VARIAÇÃO

1º TRIMESTRE DE 2022
SRE - SALDO DAS RESPOSTAS
FACE AO TRIMESTRE ANTERIOR)

DOS VALORES DO

Indicadores

-

SRE - Saldo das respostas extremas (%)
Setor

VENDAS E STOCKS - 1º TRIMESTRE 2022
(SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS)

EXTREMAS

Armazenistas

Retalhistas

Vendas

- 6,3

+ 3,1

- 10,7

Existências

+ 10,4

+ 13,2

+ 8,0

Preços

+ 19,9

+ 23,7

+ 23,0

Atividade

- 23,7

- 22,2

- 21,7

Vendas homólogas

- 12,2

+ 1,4

- 24,5

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

A evolução dos valores assumidos pelos indicadores neste trimestre,
indicia, todavia, alguma desaceleração no ritmo de crescimento, o
que é perfeitamente natural pelo facto de estarmos no 1º trimestre
do ano.
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VARIAÇÃO DOS VALORES DOS SALDOS DAS RESPOSTAS
EXTREMAS FACE AO TRIMESTRE ANTERIOR

Para além do aumento das existências ter sido referido por um maior
número de empresas o que, como já referimos, poderá ter sido causado menos pelo comportamento das vendas do que por motivos de
prevenção relacionados com a garantia de abastecimento e antecipação à subida de preços, o facto mais saliente foi, precisamente, o
regresso do forte e generalizado aumento dos preços de venda dos
materiais que tinham, de certa forma perdido intensidade na segunda
metade de 2021.

Vendas
A percentagem das empresas que afirmou o aumento das vendas
face ao período anterior cifrou-se nos 34,1% (contra 40,3% no trimestre anterior), enquanto a percentagem das que referiram a sua diminuição praticamente não se alterou, passando dos 9,3% observados
no 4º trimestre de 2021 para os 9,4%.

VOLUME DE VENDAS COMPARADO
COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR
(SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS)

Preços
Relativamente aos preços de venda, como já referimos, voltámos a
observar um novo pico, com o aumento a ser referido por 66,7% das
respostas. Registaram-se apenas 1,5% das respostas no sentido da
diminuição e 31,8% da manutenção. O SRE foi de +65,2%, que compara com +45,3% no 4º trimestre de 2021, +59,2% no 3º trimestre e
+72% no 2º trimestre. A escalada dos preços observada neste 1º trimestre teve como principal fator, a juntar aos efeitos da pandemia nas
cadeias logísticas e ao forte crescimento da procura de energia e matérias primas no pós-pandemia, a guerra na Ucrânia.
PREÇOS

VENDAS

Sem prejuízo das variações por razões de sazonalidade, 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 trimestres de 2020, pelas razões que são sobejamente
conhecidas, conheceu algum abrandamento.
Assim, o conjunto do setor continuou a apresentar um saldo positivo
significativo nas respostas extremas (51,4%). Neste período, ao contrário do anterior, foi no segmento armazenista que se registou o maior
número de respostas que afirmaram o Aumento das vendas face ao
1º trimestre do ano anterior (68,8%). No segmento retalhista esta percentagem atingiu os 63,2%.

44

Como é normal quando se dá uma subida dos preços, continua a
ser o subsetor armazenista, mais a montante, a apresentar um
SRE mais elevado (+81,6%), enquanto o subsetor retalhista registou um SRE de +57,2%. É expectável que no próximo trimestre
este fenómeno se reflita com maior intensidade no segmento de
retalho.
As respostas no sentido do aumento dos preços de venda incidiram
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
mesmo assim registaram alguns casos (minoritários) de ajustamentos em baixa de preços e só no segmento retalhista, foram, uma vez
mais, os “Isolamentos térmicos e acústicos” e, desta vez, os
“Azulejos, ladrilhos e mosaicos”.

Condições de Crédito
Embora acusando um ligeiro agravamento, a estabilidade nas condições
de crédito dos fornecedores manteve-se como regra neste 1º trimestre
de 2022 (80%, contra 87,9% das respostas no trimestre anterior). Esta
manutenção das condições de crédito atingiu os 87,5% no subsetor
armazenista, mas no caso das empresas retalhistas voltou a haver variações com algum significado, sobretudo com sinal negativo (21,1%), mas
também algumas respostas, menos que no trimestre anterior, no sentido
da melhoria (5,3%).

do aqueles que têm uma carteira de clientes onde os profissionais e
construtores (e também outros comerciantes) têm maior peso.

Concorrência
Apesar do bom momento do setor, a concorrência, talvez por causa
dos aumentos de preços, aumentou subitamente de intensidade, mais
do que duplicando a percentagem de respostas nesse sentido de
15,2% no 4º trimestre de 2021, para 34,3% neste 1º trimestre de 2022.
CONCORRÊNCIA

CONDIÇÕES DE CRÉDITO

Prazos de Recebimento
Ao nível dos prazos de recebimento de clientes, registou-se uma significativa tendência de aumento, o que poderá ter alguma relação com o
forte aumento dos preços dos materiais e a capacidade dos clientes em
repercutir esses aumentos nos contratos já estabelecidos há algum
tempo. A eventualidade de situações de “asfixia” financeira por parte de
alguns clientes aconselha a manter a maior atenção a esta área.
PRAZOS DE RECEBIMENTO

O subsetor retalhista, foi quem, talvez por não ter tanto peso de clientes profissionais, continua a sentir um pouco menos o aumento da concorrência, com a percentagem de respostas nesse sentido a atingir
31,6% (contra 13,3% no trimestre anterior).
No subsetor armazenista a percentagem de respostas no sentido do
aumento subiu ainda mais fortemente, passando de 16,7% para
37,5%.

Atividade
A evolução positiva das vendas e acima do previsto, continuou a refletir-se na apreciação maioritariamente positiva que as empresas fazem
da respetiva atividade.
Assim, ainda que a percentagem das empresas que consideraram
que o nível de atividade foi bom tenha diminuído um pouco, de
66,7% no último trimestre de 2021, para 51,4%, neste início do ano,
a percentagem das respostas que consideraram a atividade deficiente, ficou pelos 11,4%, o que é bem melhor que o habitual nesta
época do ano.
EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE
(SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS)

O número das respostas que informaram o aumento dos prazos de recebimento foi de 28,6%, que compara com 15,2% no 4º trimestre de 2021.
Os subsetores apresentaram algumas diferenças significativas. No caso
da diminuição dos prazos, apenas as empresas retalhistas referiram
essa situação (5,3%). Já o aumento dos prazos de recebimento foi referido por 31,3% das respostas dos armazenistas e 26,3% dos retalhistas.
De alguma forma este deslizamento dos prazos estará a afetar sobretu-
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Continuou a ser o subsetor armazenista quem registou a maior percentagem de respostas com uma apreciação positiva do nível de atividade
(56,3%, contra 72,4% no 4º trimestre de 2021), registando apenas 6,3%
de respostas que consideraram a atividade deficiente. Entre as empresas retalhistas inquiridas, 47,4% (contra 60% no 4º trimestre de 2021)
consideraram bom o respetivo nível de atividade, aumentando para
15,8% a percentagem das que o classificaram como deficiente.

VENDAS PREVISTAS E VENDAS REALIZADAS
(SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS)

Financiamento Bancário
O recurso ao crédito bancário pelas empresas do setor diminuiu para
metade, tendo sido referido por 11,4% das respostas (contra 24,2% no
trimestre anterior).
Como no trimestre anterior, a percentagem foi maior entre as empresas
armazenistas (18,8%) que entre as retalhistas (5,3%). Todas as respostas referiram o financiamento corrente como destino e todos consideraram fácil o acesso ao crédito.

Previsão para o 2º Trimestre de 2022
As previsões para o segundo trimestre do ano traduzem a perspetiva
de continuidade no crescimento dos negócios, de forma um pouco mais
intensa, já que o segundo trimestre do ano corresponde tradicionalmente a um período de sazonalidade mais favorável, muitas vezes o melhor
do ano.

PERSPETIVAS PARA O 2º TRIMESTRE DE 2022
Indicadores

SRE - Saldo das respostas extremas (%)
Setor

Armazenistas

Retalhistas

Cart. Encomendas

+ 19,5

+ 23,0

+ 17,8

Vendas

+ 26,6

+ 29,9

+ 25,0

Enc. Fornecedores

+ 14,4

+ 6,9

+ 18,3

Existências

- 1,8

- 10,3

+ 2,2

A verdade é que, pesem as nuvens negras e ameaçadoras que pairam
sobre as economias mundiais, a procura continua muito forte e os problemas são, sobretudo, a falta de produtos ou atrasos nas entregas e,
também, os aumentos dos preços.
Apesar dos juros já terem começado a subir, o interesse dos investidores pelo imobiliário ainda não esmoreceu e a própria guerra provoca a
migração para países seguros como Portugal e fomenta a aplicação de
capitais em ativos menos voláteis e com rendimento garantido.
Além do mais, entre nós, permanecem quase inalterados os fatores
que têm vindo a determinar o atual ciclo positivo da construção, seja,
por um lado, o peso que a construção nova de edifícios de habitação
tem vindo a assumir no contexto do mercado, e, por outro, o desenvolvimento do turismo.

Como temos vido a referir em sucessivos estudos anteriores, não é
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 e aos investimentos previstos no PRR.
As ameaças, contudo, continuam a ganhar forma e, se não forem
combatidas ou ultrapassadas, acabarão, mais cedo ou mais tarde,
por travar o crescimento da construção.
São elas:
- A falta de mão-de-obra;
- As dificuldades de abastecimento e o aumento dos preços dos
materiais e da energia;
- A subida rápida e significativa das taxas de juro;
- A inflação elevada e a perda do poder de compra;
- Uma crise financeira.
Em boa verdade, são as taxas de juro (ou uma crise financeira internacional), combinadas com 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,
que mais podem prejudicar a atividade da construção.
Recordamos aqui que Portugal tem uma espécie de “seguro” que
é o enorme pacote de fundos comunitários que vamos receber nos
próximos anos, PRR e Quadro Comunitário de Apoio, que nos
garantem liquidez e investimentos e que podem suportar a atividade, pelo menos até 2026. Mas se os juros subirem depressa
e de forma significativa, viabilidade de muitos investimentos e de
muitas empresas, dependentes do crédito, poderá ficar comprometida.
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Estatísticas
Mercado Imobiliário

Preços da habitação em Portugal sobem 1,3% em abril
Em abril os preços de venda da habitação em Portugal
Continental exibiram um aumento mensal de 1,3%, conforme o Índice de Preços Residenciais. Desde outubro do
ano passado que os preços aumentam mais de 1,0% ao
mês, com a variação em cadeia neste período a registar
a sua expressão máxima em março último, quando se
posicionou em 2,0%. Este comportamento dos preços no
curto-prazo tem resultado numa aceleração da taxa de
variação homóloga, que em abril atingiu os 17,5%. Este
indicador fica, assim, 6,9 pontos percentuais acima do
registado em outubro, quando a variação homóloga se
situava em 10,6%.
O preço médio de venda da habitação no país ficou em
1.995€/m2 em abril (considerando o acumulado de três
meses), atingindo os 3.022€/m2 nas casas novas e os
1.886€/m2 nas casas usadas, de acordo com os dados
extraídos do SIR-Sistema de Informação Residencial.

Rendas residenciais sobem 9,2% em Lisboa e 6,0% no Porto no último ano
No último ano terminado no 1º trimestre de 2022, as rendas residenciais
aumentaram 9,2% em Lisboa e 6,0% no Porto, conforme o Índice de Rendas
Residenciais. Em qualquer das cidades trata-se de uma forte recuperação
das rendas, considerando que há um ano atrás, no 1º trimestre de 2021, as

rendas em Lisboa estavam a descer 18,0% em termos
homólogos, enquanto no Porto essa descida era de
8,0%.
Em Lisboa, a variação homóloga de 9,2% observada no
1º trimestre de 2022 é mesmo a mais expressiva desde
o final de 2018, resultando da forte recuperação trimestral
das rendas observada desde meados do ano passado.
No 1º trimestre deste ano, a variação trimestral foi de
3,3%.
No Porto, a variação homóloga de 6,0% coloca este indicador em terreno positivo pela primeira vez no último ano
e meio, refletindo igualmente o forte desempenho de
curto-prazo das rendas nos últimos dois trimestres. No 1º
trimestre de 2022, as rendas no Porto aumentaram 4,8%
em termos trimestrais.
No agregado nacional (Portugal Continental), as rendas
contratadas na habitação exibiram um aumento de 7,2%
no 1º trimestre face ao mesmo período do ano passado
e de 1,3% face ao trimestre anterior. No 1º trimestre de
2022, a renda média contratada foi de 14,3€/m2 em
Lisboa e de 11,7€/m2 no Porto, fixando-se em 11,0€/m2 no
país, de acordo com os dados do SIR-Arrendamento.
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Investimento imobiliário na Baixa e Centro Histórico do Porto aumenta 30%
As Áreas de Reabilitação Urbana da Baixa e do Centro
Histórico do Porto registaram 583 operações de aquisição
de imóveis em 2021 num total de €197,1 milhões transacionados. Trata-se de uma recuperação de 30% no montante
investido nestes territórios face a 2020, ano em que o investimento tinha totalizado €147 milhões.
Estas duas ARUs contribuíram com 48% de todo o investimento imobiliário concretizado no território composto pelas
nove ARUs da cidade, conforme os dados do SIRReabilitação Urbana, apurados pela Confidencial Imobiliário.
No conjunto das nove ARUs da cidade, foram transacionados em 2021 um total de €408,9 milhões em 2021, montante
que supera em 12% os €366,7 milhões transacionados em
2020. Esta evolução positiva é reflexo sobretudo da retoma
verificada na Baixa e Centro Histórico, já que nas sete restantes ARUs da cidade do Porto a nota dominante foi de
estabilização do investimento imobiliário. Em 2021 contabilizaram-se €211,8 milhões investidos em imobiliário nas
outras sete ARUs, quando em 2020 a atividade nesse território tinha ascendido a €219,7 milhões.

Compra de habitação por estrangeiros na ARU de Lisboa atinge recorde
Em 2021, os estrangeiros adquiriram um total de 1.767 imóveis residenciais na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de
Lisboa num montante total de €923,1 milhões. Em 2021 contabilizaram-se 83 nacionalidades estrangeiras a adquirir
habitação na ARU de Lisboa. Trata-se de uma atividade
anual recorde.
O montante investido em 2021 fica mais de 20% acima do
melhor ano de investimento estrangeiro, que tinha sido
2019, com €762 milhões transacionados. Em número de
imóveis, a evolução de 2021 face ao melhor ano foi de 6%,
comparando-se igualmente a 2019, quando os estrangeiros
adquiriram 1.673 imóveis residenciais.
Em média, os estrangeiros investiram €523,0 mil por operação em 2021, num ticket médio de investimento internacional que alcançou um novo máximo ao superar, pela primeira
vez, os €500,0 mil por operação. Este valor fica 48% acima
dos €353,7 mil investidos, em média por operação, pelos
portugueses no mesmo período.

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 metropolitanas.

Mais informação sobre a CI disponível em www.confidencialimobiliario.com.

50

DOSSIER

NOVOS ECOEFICIÊNCIA
artigo
entrevistas

51

Artigo
Interesse e aceitação dos materiais sustentáveis e naturais na construção
Juliana F. Nina¹, Rute M. G. Eires²
1
2

Arquiteta, ex-aluna do Mestrado em Construção e Reabilitação Sustentáveis, Departamento de Engenharia Civil, Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Professora Auxiliar, Departamento de Engenharia Civil, CTAC, Escola de Engenharia, Universidade do Minho, Guimarães

INTRODUÇÃO
Há algum tempo que o mundo está a passar por mudanças,
sobretudo quando tange a construção, que revela uma necessidade de mudança de postura e tomada de decisão, que
caminhem em prol de soluções para mitigar os problemas
causados ao meio ambiente, e uma demanda por soluções
construtivas mais eficazes e saudáveis sem ter o custo
sobrestimado. Como tal, o presente estudo baseia-se num
inquérito realizado em 2021, que faz parte da dissertação de
mestrado da primeira autora, e tem como título “Durabilidade
da Construção em Terra - Contributo para uma melhor aceitação deste material sustentável” [1], do curso de Mestrado em
Construção e Reabilitação Sustentáveis, da Escola de
Engenharia da Universidade do Minho. Pretendeu-se com
este inquérito avaliar o conhecimento/interesse dos profissionais e da sociedade em geral sobre o uso dos materiais sustentáveis e também sobre a construção em terra em particular.
A sustentabilidade pode ser vista como a capacidade de uma
determinada comunidade criar e manter a existência comunitária através do gestão dos recursos naturais locais, de uma
forma que assegura a sobrevivência e a interconexão dos
membros da comunidade e do ambiente [2]. Em resposta às
alterações climáticas globais e limitações de recursos, os projetistas procuram cada vez mais o conhecimento de técnicas
tradicionais e locais, com o argumento de que estas técnicas
são eficientes em termos energéticos e altamente sustentáveis [3]. Observam-se evidências claras do interesse crescente da comunidade de pesquisa pela arquitetura vernacular e
materiais não convencionais, que estão a despontar como
meios de impulsionar a construção sustentável. Historicamente, as técnicas vernaculares derivam de costumes e
práticas locais, mais até do que através de metodologia científica formal, e apesar de serem classificados como “não convencionais”, na realidade constituem a maior parte do ambiente construído em todo o mundo [4], [5], [6].
Os materiais de origem natural afetam positivamente os ocupantes de um ambiente construído. A bioconstrução é uma
estratégia de projeto sustentável que liga os usuários com o
ambiente natural na arquitetura, ela se concentra no conforto
humano e nas ideologias de construção verde, que destacam
a responsabilidade para com a atmosfera e com o uso de
recursos sustentáveis. Os materiais naturais exercem fortes
vantagens sobre o desenvolvimento infantil, a saúde humana,
a eficiência no trabalho, na produtividade e na aprendizagem,
o que foi relatado em [6], [7].
No âmbito da arquitetura também parece estar a crescer o
interesse pela construção com materiais mais sustentáveis e
naturais. É exemplo disso o mais prestigioso prémio de arquitetura, o prémio Pritzker, atribuído este ano ao arquiteto
Diébédo Francis Kéré, oriundo de Burquina Fasso, que vive e
trabalha na Alemanha. Este arquiteto utiliza frequentemente
nas suas obras a construção em terra, como se pode ver
numa escola que projetou para a aldeia onde nasceu (Figura
1).
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Figura 1 - Escola primária em Gando, projeto do arquiteto Diébédo Francis Kéré
(Foto de Erik-Jan Ouwerkerk)

Assim, o inquérito foi utilizado como ferramenta para uma investigação sobre a popularidade e o conhecimento dos profissionais da área
da construção no que se refere a técnicas e materiais de construção
sustentáveis, além de obter informações a respeito da aceitação e
compreensão de seus clientes sobre o assunto. Os resultados do
inquérito foram comparados com os resultados de um inquérito similar
feito no âmbito de um estudo do CTCV - Centro Tecnológico da
Cerâmica e do Vidro, o Estudo de Mercado e Inovação sobre Materiais para a Construção Sustentável [8], publicado em 2012, que pesquisou o mercado e a inovação dos materiais para uso na construção
sustentável, que mostrou que há quase dez anos atrás o mercado de
construção sustentável era recente e tinha perspectivas de crescimento na Europa nos anos seguintes, devido principalmente à procura de materiais de construção sustentáveis que proporcionassem economia energética nas novas construções e reabilitações.

PÚBLICO ALVO

DOS INQUÉRITOS REALIZADOS

O inquérito do estudo de 2021 foi elaborado e endereçado aos profissionais da área da construção civil e abordou questões que procuraram saber a opinião e interesse dos projetistas e dos seus clientes,
segundo o ponto de vista destes profissionais [1]. O inquérito esteve
em divulgação entre os meses de junho e setembro e obteve a adesão de 59 participantes ao todo, os quais grande parte dos participantes vivem em Portugal, seguindo-se o Brasil e, em números menos
expressivos, outros países como Irlanda, Suécia, Alemanha e Timor
Leste.
A pesquisa do CTCV de 2021 elaborou inquéritos distintos para seus
diferentes públicos: um constituído de construtores/empreiteiros/promotores [8], com 34 participantes, considerado para fim de comparação como profissionais da área da construção civil, e outro que abrange a população geral e partes interessadas, com 151 participantes,
que foram considerados neste ensaio como sendo o cliente final numa
construção (Figura 2).

No inquérito feito em 2012, quando os intervenientes do grupo dos
construtores/empreiteiros/promotores foram questionados sobre a
sustentabilidade ser uma preocupação na fase de escolha de materiais de construção e também na fase de construção, tendo os resultados sido muito equilibrados com uma diferença de quase 3% apenas, sendo que para mais da metade dos entrevistados deste grupo
(51,47%) a sustentabilidade não é uma preocupação nas fases de
seleção de materiais e de construção (Figura 4).

Figura 2 - Número de participantes das pesquisas separados por tipo [1, 8]

A figura 2 apresenta o número de participantes em ambas as pesquisas, distribuídos de acordo com o tipo de público. As pesquisas registaram que o nível de escolaridade da maioria dos intervenientes é de
nível superior, o que indica que possuem elevado nível de competências, consequentemente, entendimento e acesso a informações acerca do tema “sustentabilidade”. O inquérito de 2021 levantou o campo
de atuação atual dos profissionais da área da construção participantes
do inquérito e aponta que 10% deles estão hoje reformados; 7% são
estudantes de algum nível relacionado à área; 17% atuam como profissionais liberais (autónomos); 53% atuam em instituição privada,
enquanto 14% atua em instituição pública [1].

ANÁLISE E COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS
No presente estudo é feita uma comparação dos resultados obtidos
entre a pesquisa realizada em 2021 e a pesquisa realizada pelo CTCV
em 2012 nos casos em que os assuntos abordados se assemelham e
são direcionados a um público participante idêntico em ambas as pesquisas. A intenção deste comparativo é observar o que mudou nestes
quase 10 anos que separam as duas pesquisas, assim como avaliar
o interesse, o nível de conhecimento e aptidão por escolhas sustentáveis na hora de construir.
Considerando as questões relativas à construção, no inquérito feito em
2021, perguntou-se aos entrevistados as razões que mais os motivam
a optar por uma determinada solução construtiva para seus projetos e
empreendimentos. Para a maioria dos entrevistados, os tipos de técnicas construtivas; o conhecimento do uso, custo da manutenção e a
durabilidade da construção são os fatores de maior e igual relevância.
O fator económico também se mostrou relevante, vindo em segundo
lugar, seguindo-se a preocupação com o tempo de projeto e de construção. Já a estética e as características mais sustentáveis, como
materiais locais; construção que gere baixo índice de poluição e que
utilize materiais recicláveis, são aspectos que receberam relevância
mediana (Figura 3).

Figura 4 - Importância da sustentabilidade nas diferentes fases do processo construtivo
Fonte: Inquérito CTCV, 2012 [8]

Resultados dos dois inquéritos se assemelham, pois, a escolha das
opções mais sustentáveis e ecológicas disponíveis na questão da
pesquisa realizada em 2021 tiveram baixíssimos índice de escolha,
enquanto menos da metade dos inqueridos na pesquisa de 2012
respondeu ser importante a sustentabilidade nas diferentes fases do
processo construtivo.
É possível ainda estabelecer um paralelo entre dos resultados apresentados no gráfico da figura 4 com os resultados de uma outra
questão do inquérito realizado em 2021, relativamente à reabilitação
de edifícios, perguntou-se aos entrevistados com que frequência
eles utilizam certos materiais de caráter sustentável, valor ecológico,
acessíveis e económicos.
Como resposta, as argamassas de terra e de saibro, e o sistema
ETICS destacaram-se como opções não utilizadas pela maioria,
enquanto o uso de “drywall” e argamassa de cimento dividiram o primeiro lugar na preferência dos profissionais, já o EPS, a argamassa
de cal e a madeira foram opções com média relevância (Figura 5).
Tendo em vista uma avaliação do conhecimento e interesse da
sociedade em geral pelos materiais sustentáveis, utilizando as mesmas opções de respostas do gráfico apresentado na figura 2, perguntou-se aos participantes que apontassem quais as motivações,
em ordem de prioridade, que norteiam a tomada de decisão para
uma nova construção pela perspectiva de seus clientes.

Figura 3 - Motivações para escolha de uma determinada técnica construtiva I Fonte: Inquérito dissertação, 2021 [1]

53

Artigo

Figura 5 - Frequência de utilização de materiais na reabilitação de edifícios
Fonte: Inquérito dissertação, 2021 [1]

Figura 6 - Motivação para a tomada de decisão de um cliente
Fonte: Inquérito dissertação, 2021 [1]

Neste caso, pode-se observar que o fator económico aparece
destacadamente em primeiro lugar, seguindo-se a estética (que
tem a ver com o gosto por uma determinada imagem ou aparência), em terceiro lugar, o tempo de duração do projeto e período
de construção da obra e em quarto os fatores como custo de
manutenção e durabilidade do edifício. Já a técnica construtiva
empregada, se utiliza materiais locais, recicláveis ou se é gerador de baixa poluição ambiental, demonstram ter relevância
quase nula do ponto de vista dos clientes, segundo os profissionais (Figura 6).

respondeu que sim, o que configura uma ideia contraditória a
respeito do mesmo assunto, mas uma resposta mais sincera. E
comparando os resultados das duas pesquisas, o fator económico permanece o mais relevante para os clientes em detrimento
da sustentabilidade.
Foi realizada, também, uma análise comparativa entre ambos os
inquéritos (de 2021 e de 2012) em que os participantes foram
questionados sobre a importância da sustentabilidade na construção nos dias de hoje. Na figura 8, a coluna em cor de abóbora
representa o resultado obtido na pesquisa realizada em 2021,
em que foi feita a soma das respostas daqueles que consideram
a sustentabilidade na construção entre muito importante e extremamente importante (respostas dadas por profissionais da área
da construção). A coluna em verde representa a opinião de
98,68% dos entrevistados da pesquisa realizada em 2012 pela
CTCV, sobre pergunta feita ao grupo que compreendia a população em geral e partes interessadas, e que afirmou que a temática da sustentabilidade era muito importante naquela época,
isso há 10 anos atrás [8].

Figura 7 - Predisposição para aumentar os gastos com produtos/serviços sustentáveis
Fonte: Inquérito CTCV, 2012 [8]

Sobre o mesmo assunto, na pesquisa de 2012, do CTCV,
foram feitas perguntas à população em geral e partes interessadas (podendo considerar-se estes grupos como sendo
clientes finais). Na figura 7 é apresentada a percentagem de
respostas positivas dadas pelos intervenientes a duas questões: a primeira, se estariam dispostos a pagar mais por produtos e serviços sustentáveis, representada pela letra A, em
que 86,75% dos entrevistados responderam sim; a segunda,
se teriam planos de aumentar seus gastos com produtos/serviços sustentáveis, em que apenas 44,37% dos entrevistados
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Figura 8 - Análise comparativa entre inquéritos sobre a importância da sustentabilidade na construção
Fonte: Inquérito da dissertação (2021) [1] e inquérito do CTCV (2012) [8]

Os resultados de ambos os inquéritos são próximos e muito positivos, no entanto, se compararmos estes resultados com as respostas dadas nas restantes questões, fica claro que há um conhecimento ainda muito superficial da maioria, sejam profissionais da
área da construção ou clientes finais, que são motivados mais pelas
iniciativas de comunicação que empregam o tema da sustentabilidade. Porém, poucas têm sido as medidas tomadas realmente eficazes, e baixo o investimento financeiro e o conhecimento das vantagens da utilização de materiais e técnicas sustentáveis e de produção nacional.
Privilegiar o consumo consciente de matéria prima, definir alternativas responsáveis de exploração de recursos naturais, minimizar os
desperdícios com o reaproveitamento de resíduos, e encontrar
novas formas de economizar e gerar energia, são atitudes sustentáveis que além de diminuírem os impactos causados pela construção civil, trazem muitas vantagens para sociedade em geral e para
os clientes da construção, inclusive financeiramente [1]. No inquérito realizado em 2021, os participantes foram indagados com que
frequência pesquisam ou costumam ler sobre alternativas sustentáveis na área da construção, e a maioria respondeu fazer isto com
alguma frequência ou às vezes, uma porção considerável disse
fazer isto sempre, enquanto uma minoria respondeu que raramente
ou nunca procura saber mais sobre o assunto (Figura 9).

Figura 9 - Frequência de pesquisa sobre alternativas sustentáveis na construção
Fonte: Inquérito da dissertação (2021) [1]

Muitas vezes não parte do cliente a iniciativa de solicitar uma proposta de projeto em que sejam inseridos valores sustentáveis e
ecológicos, seja porque ele tem pouco ou nenhum conhecimento
sobre o assunto, ou porque ele não compreende a compatibilidade
entre a funcionalidade que imagina para uma construção e a possibilidade de que esta também possa adquirir caráter sustentável.
Assim, foi perguntou-se, no inquérito realizado em 2021, com que
frequência os profissionais abordam seus clientes apresentando a
estes soluções e alternativas sustentáveis para os seus empreendimentos. Na pesquisa feita em 2012 pelo CTCV, perguntou-se
igualmente ao grupo de construtores/empreiteiros/promotores se
estes informam seus clientes sobre as vantagens da utilização das
tecnologias e materiais sustentáveis [1], [8].

Figura 10 - Frequência de abordagem ao cliente com soluções e alternativas sustentáveis
Fonte: Inquérito da dissertação (2021) [1] e inquérito do CTCV (2012) [8]

As respostas das duas pesquisas foram muito similares, enquanto na
pesquisa de 2012 83,87% dos profissionais disseram apresentar aos
seus clientes as vantagens da opções sustentáveis no mercado, na
pesquisa de 2021 83% dos profissionais entrevistados disseram
abordar seus clientes com soluções e alternativas sustentáveis, a
maior parte deles 35,6% com alguma frequência, 27,1% frequentemente e 20,3 % sempre (Figura 10).
Por outro lado, é importante saber o grau de aceitação do cliente frente a uma solução sustentável, provavelmente diferente da esperada
ou do que está acostumado a vivenciar, o que muito provavelmente é
fruto da falta de intimidade com o assunto da parte do próprio cliente,
da falta de incentivo tanto da parte dos meios de comunicação, quanto da parte dos órgãos de fiscalização e aprovação de novas construções e reabilitações. Além disto, encontra-se muitas vezes a falta de
conhecimento e confiança dos profissionais que irão realizar o projeto
e a obra em relação ao comportamento, manutenção e durabilidade
das alternativas sustentáveis em relação ao que costuma ser na
construção convencional. Segundo os inquiridos da pesquisa realizada em 2021, a maior parte dos seus clientes entendem e optam por
soluções sustentáveis às vezes, seguindo-se a resposta raramente e,
em terceira posição, seguem-se os que dizem aceitar com frequência
(apenas 13,6%), ficando em minoria aqueles que dizem que a aceitação de seus clientes é sempre ou nunca (Figura 11) [1].

Figura 11 - Grau de aceitação dos clientes frente as alternativas sustentáveis
Fonte: Inquérito da dissertação (2021) [1]

Em comparação, no estudo realizado em 2012, numa questão
muito similar a esta, para a população em geral e partes interessadas, apenas 25,38% dos inqueridos disseram estar dispostos a utilizar técnicas/materiais sustentáveis na construção, 0,77% disse
não e, por fim, a grande maioria representada por 73,85% dos
entrevistados, não respondeu a esta questão, o que mostra o
desinteresse pelo materiais sustentáveis. Quando neste mesmo
inquérito os profissionais foram perguntados sobre o grau de interesse de seus clientes por empreendimentos sustentáveis, 56,3%
dos inquiridos respondeu que estes ficam pouco interessados [8].
Os resultados de uma outra questão, pertencente ao inquérito realizado em 2021, reforça essas informações levantadas acima.
Quando os inquiridos foram questionados sobre quais os principais
fatores que os impedem de utilizarem alguma técnica construtiva
sustentável em seus projetos ou obras, a dificuldade em encontrar
material e mão-de-obra especializada foi apontada como o fator
que mais dificulta a prática (69,5%), seguida da falta de interesse
dos clientes, juntamente com o custo acima da média (57,6%).
Aspetos citados como fatores bem relevantes que dificultam o
emprego de soluções mais sustentáveis. Mais à distância, vem a
falta de conhecimento sobre o assunto, seguindo-se a preferência
pelo que se encontra no mercado hoje, e o design e acabamento.
Apenas uma pessoa comentou, como resposta adicional que
nenhuma das outras opções seriam impedimento para a prática
sustentável, o que reforça o pensamento de que é uma questão de
prioridade e de empenhar esforços para que isso se estabeleça
(Figura 12) [1].
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nologias e produtos sustentáveis [8]. Relacionando ambos
os inquéritos, pode concluir-se que já existe mais de conhecimento sobre diversos materiais sustentáveis do que havia
há 10 anos atrás.

Figura 12 - Principais fatores que dificultam o emprego de técnicas construtivas sustentáveis
Fonte: Inquérito da dissertação (2021) [1]

Não são poucos os argumentos para convencer um cliente, com a otimização dos processos, permite-se a redução de gastos a longo prazo com
aquecimento e arrefecimento, e os incentivos fiscais da atualidade (por
exemplo o incentivo criado após a realização deste inquérito para o uso de
tecnologias e materiais sustentáveis), também vem sendo cada vez mais
comuns no segmento construtivo. Outro ponto a favor, é a qualidade de
vida, obtida com o uso de tecnologias sustentáveis na arquitetura, oferecendo ao cliente um ambiente com melhor qualidade do ar interior, portanto
mais saudável. Também com muito mais conforto, visto que, a edificação
melhora muito a nível acústico, térmico e de consumo energético, além de
causar menos danos sobre o meio ambiente, atendendo as exigências
atuais de melhores condições climáticas.
Perguntou-se ainda aos intervenientes no inquérito realizado em 2021
quais os materiais e técnicas de construção sustentáveis que eles conhecem, de forma a se obter uma ideia do nível de conhecimento dos profissionais da área da construção acerca de práticas sustentáveis e alternativas às mais comuns encontradas no mercado. De acordo com o resultado
apresentado no gráfico abaixo, as construções em madeira, em terra e as
coberturas verdes são as mais populares, seguidas pelas construções que
utilizam materiais recicláveis, pedra natural e bambu. Em menor percentagem aparecem as soluções construtivas utilizando polímeros (estes podem
ser sustentáveis se forem reciclados ou de origem natural), cânhamo industrial e palha. Por último, e por sugestão de participantes, apresenta-se a
familiaridade com placas solares e método de construção modular (Figura
13). No entanto, é preciso salientar que painéis solares e construção modular são apenas tecnologias, não significa que estas sejam realizadas com
materiais sustentáveis, podem ser ou não.

Os intervenientes foram, também, questionados se, caso
houvesse recursos e mão de obra especializada na região
onde atuam, optariam por alguma técnica sustentável em
seus projetos no lugar de uma opção comum no mercado. A
resposta da maioria, e em ordem decrescente, é de que
sempre, muito provavelmente e provavelmente optariam por
práticas sustentáveis na construção, tendo as opções de
pouco provável ou nunca, zero adesão (Figura 14). O resultado desta questão reflete uma das maiores dificuldades do
emprego de técnicas sustentáveis na construção, que é a
escassez de mão de obra especializada e, por vezes, o custo
dos materiais em certas regiões, o que mostra que é preciso
incentivar iniciativas de capacitação [1]. Promover sobretudo
formações dirigidas aos construtores, uma vez que existe
mais oferta educativa dirigida aos projetistas, incluindo formação ao nível do ensino superior.

Figura 14 - Adesão a técnicas sustentáveis mediante recursos e mão de obra especializada
Fonte: Inquérito da dissertação (2021) [1]

Perguntou-se aos intervenientes no inquérito realizado em
2021 o que eles acham que falta para que que a construção, de um modo geral, se torne mais sustentável. O fator
custo foi o ponto principal, seguido de falta de incentivo do
governo e de legislação regulamentadora que exija tomada
de decisão sustentável. Aparece como um dos mais votados também a preocupação com a informação e conhecimento sobre materiais e técnicas construtivas sustentáveis,
e em seguida a dificuldade em convencer dos clientes.
Outros fatores adicionados, pelos próprios participantes da
pesquisa, foram: a necessidade de se ter consciência coletiva; segurança e garantia da obra; e maior envolvimento
dos colegas em se interessarem sobre o assunto e proporem cada vez mais soluções sustentáveis aos clientes
(Figura 15) [1].

Figura 13 - Conhecimento de técnicas e materiais construtivos
Fonte: Inquérito da dissertação (2021) [1]

Comparativamente, no inquérito realizado em 2012 pela CTCV, os profissionais foram perguntados se na experiência deles a população em geral
costuma procurar por casas sustentáveis, ou seja, que tenham sido construídas com materiais e técnicas construtivas sustentáveis. O resultado
foi que 76,5% das respostas afirmaram que não há procura da população
em geral por habitações construídas com soluções sustentáveis, e 72,7%
disse ainda, a época do inquérito, que havia pouca informação sobre tec-
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Figura 15 - Principais fatores que facilitariam a opção por soluções sustentáveis
Fonte: Inquérito da dissertação (2021) [1]

A pesquisa realizada pelo CTCV em 2012 não colocou questões semelhantes, no entanto, relativamente aos clientes finais
os resultados a algumas questões indicam que, apesar de
haver um grande conhecimento sobre a temática de sustentabilidade, a maior parte dos seus inquiridos do grupo da população em geral e partes interessadas (90,1%) acha que há pouca
informação sobre tecnologias e materiais sustentáveis [8]. Este
resultado revela que existia e parece continuar a existir uma
lacuna na promoção efetiva de soluções construtivas mais sustenteis dirigida à sociedade em geral, uma vez que este conhecimento circula maioritariamente pela seguinte ordem: ambiente académico, projetistas, profissionais da construção e por último a sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
INTERESSE PELOS MATERIAIS

DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEIS

Com as informações recolhidas no inquérito realizado em
2021, foi possível identificar as tendências dos profissionais
inquiridos quanto às escolhas que fazem ao elaborar um projeto ou abordar um cliente. O nível de adesão ao inquérito foi
relativamente baixo comparado ao número de contatos iniciais
feitos diretamente pela autora, cerca de pelo menos 300 contatos, excluindo mailing list da universidade, onde não se há
conhecimento do alcance. Os números podem estar relacionados à falta de interesse em aderir esse tipo de pesquisa, como
também à desvalorização do tema proposto por parte do público alvo. O que por si só reforça a necessidade de promover
soluções construtivas sustentáveis entre a sociedade em geral,
não apenas em Portugal, mas no mundo. Sobre esta questão,
podemos ver os resultados de um estudo realizado, com base
nos dados de matérias divulgas nas redes sociais, por Oliver
Swanna [9] na figura 16.

é referido como “caixa de chocolate”, com o número 1, que
representa aqueles que simplesmente acham a imagem bonita e
partilham-na. Ou seja, o conhecimento e interesse por este tipo
de construção continua muito superficial na comunidade em
geral.
PRINCIPAIS

FATORES NA SELEÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Os fatores que norteiam as escolhas dos inquiridos permanecem
quase sempre os mesmos: acesso a certos tipos de materiais
comumente encontrados no mercado; custo dos materiais e
mão-de-obra; conhecimento técnico e ainda o fator estético.
O estudo do CTCV, que pesquisou o mercado e a inovação dos
materiais para uso na construção sustentável, comparativamente ao resultado do inquérito realizado em 2021, mostra que não
houve uma diferença significativa na percepção, gosto e aptidão
dos profissionais da área da construção, nem dos clientes e
população em geral mesmo após quase 10 anos, revelando que
o hábito da construção sustentável ainda parece estar no seu
alvorecer. Após praticamente uma década ainda não houve uma
consciencialização em massa da população, especializada ou
não, e a mudança explícita de paradigmas, como se a cada novo
dia isso se tornasse um assunto a ser tratado mais seriamente
amanhã. O assunto ainda revela muitas dúvidas e especulação,
com sensíveis mudanças que ocorrem mais especificamente
onde é possível se obter uma economia financeira imediata,
apenas. Até mesmo alguns participantes do inquérito feito em
2021 expuseram suas opiniões de que falta ainda consciência
coletiva, maior envolvimento dos profissionais da área da construção, e medidas mais rígidas como legislação que obrigue a
aplicação de soluções sustentáveis.
A tendência em valorizar o fator económico em detrimento da
sustentabilidade, assunto pertinente em várias questões abordadas nas duas pesquisas apresentadas, é usada como razão
limitante às opções sustentáveis para materiais e soluções
construtivas. O que revela, mais uma prova da pouca informação a respeito de práticas sustentáveis uma vez que a economia é apenas um dos três pilares da sustentabilidade, juntamente com a preocupação ambiental e a responsabilidade
social. Existem inúmeras opções de técnicas de construção e
materiais sustentáveis de origem natural, que podem ser encontrados no próprio local da obra, as chamadas vernaculares e
“não convencionais” [5], reduzindo assim: custos com transporte; gastos com a aquisição de materiais caros e importados; e
a poluição ambiental. A necessidade de profissional especializado pode ser viabilizada com formações de curta duração para
capacitação de mão-de-obra local, o que gera emprego, distribui conhecimento e reduz custos, visto que muitas das técnicas
são de simples execução, utilizando equipamentos baratos e
fáceis de encontrar. Várias universidades, associações e consultores especializados em materiais sustentáveis ou bioconstrução podem auxiliar os profissionais que pretendam construir
com materiais naturais.

Figura 16 - Adaptado de Oliver Swanna [9]

Estes resultados revelam que existe um interesse crescente
nas redes sociais sobre a construção/arquitetura sustentável
com materiais naturais, todavia, poucos são aqueles que os
utilizam na prática e menos ainda aqueles que se empenham
neste tipo de construção a ponto de a promover. Estes últimos,
são designados no gráfico como “contadores de histórias”,
com o número 4. Enquanto que o grupo com maior quantidade

Um exemplo de material natural e económico que, em tendo em
conta os resultados dos inquéritos apresentados, pouco se sabe
sobre os benefícios é a argamassa de terra ou saibro (solo constituído essencialmente por areia e argila), que como material escavado ou como resíduo de demolição ou obra, mostra-se um recurso abundante, disponível em qualquer local, com baixo custo, o
que indica um material de caráter económico e ambiental muito
vantajosos. O saibro em substituição da areia em argamassas
mistas, por possuir um teor de finos relativamente alto, garante
boa plasticidade e trabalhabilidade à mistura, proporcionando
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maior aderência à argamassa, o que é uma grande vantagem
frente à argamassa de cimento e areia lavada, que possui
pouca “liga” e aderência [10]. Além disso, a terra argilosa ajuda
no controlo da humidade do ar, contribui para o conforto térmico e consegue fazer a absorção de compostos orgânicos voláteis [11]. E, ainda, juntamente com a cal pode captar dióxido de
carbono do ar à medida que ocorre a carbonatação e endurecimento da mesma, contribuindo ainda mais para o ambiente.

Adicionalmente, estudos realizados afirmam que é provável que
os materiais de origem biológica contribuam ao bem-estar humano positivamente dentro do ambiente construído. Os materiais de
origem biológica proporcionam aos usuários de uma bioconstrução uma forte ligação com a natureza, que está relacionada a
processos de cura do stress físico e psicológico, redirecionando
assim a atenção e, consequentemente, gerando o aumento do
desempenho e produtividade no local de trabalho [6], [12], [13].
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App Materiais de Construção
A App contém informação referente a empresas
de Materiais de Construção.
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Visite também o site dedicado http://app.apcmc.pt
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Entrevista
Carlos Barros l CEO da Barros&Moreira

PRESENTE NO MERCADO DESDE 1997, O
GRUPO B&M OFERECE AOS SEUS CLIENTES
UMA AMPLA GAMA DE SOLUÇÕES INTEGRADAS
PARA CASA DE BANHO E SISTEMAS DE CANALI-

Ao longo destes 25 anos fomos acompanhando a evolução do setor e, em muitos
casos, antecipando as tendências do próprio mercado.

ZAÇÃO, PRIMANDO PELO FORTE COMPROMISSO
ENTRE O SERVIÇO PRESTADO, A QUALIDADE E O
DESIGN DOS PRODUTOS DA MARCA

CTESI.

EM ENTREVISTA À REVISTA “MATERIAIS
CONSTRUÇÃO” CARLOS BARROS, CEO
BARROS&MOREIRA, DÁ-NOS A CONHECER

DE
DA
UM

POUCO MAIS DA EMPRESA E DO SEU POSICIONAMENTO NO MERCADO.

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A TRAJETÓRIA DA MESMA NO MERCADO.
A Barros&Moreira é uma empresa nacional que produz e distribui soluções integradas para casa de banho, celebrando este
ano 25 anos de atividade. A empresa iniciou a sua atividade como distribuidora, e
foi no ano de 2010 que decidiu introduzir
uma nova fase na sua história, com todo o
processo de industrialização com o objetivo de controlar toda a cadeia de valor dos
seus produtos.
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A nossa estratégia passa por trazer ao
mercado nacional uma marca própria, a
CTESI. Sendo uma marca 100% nacional
agrega em si todas as vertentes do que
produzimos, sejam produtos de banho
como cabines de duche, torneiras, mobiliário de banho, ou produtos mais técnicos
como autoclismos interiores e calhas de
duche.
ENTRE

neiras MyDesign são a bandeira da marca
CTESI. Não é apenas por terem um
design único, mas também porque são
detentoras de 4 prémios internacionais de
design - A' Design Award & Competition com 1 prémio de ouro e 3 de prata. São
peças que se destacam em qualquer
espaço de banho, mais moderno ou clássico.
É para nós, enquanto marca nacional, um
grande orgulho poder ostentar estes galardões, sabendo que somos o único fabricante com 4 modelos de torneiras premiadas.

OS VÁRIOS PRODUTOS QUE DISPONIBILI-

ZAM PARA O MERCADO, QUER FALAR-NOS DE

TENDO EM CONTA A ATUAL SITUAÇÃO, NOMEADA-

ALGUM EM PARTICULAR?

MENTE OS DOIS ANOS DE PANDEMIA E A GUERRA
NA EUROPA, COMO ESTÁ O SETOR E A EMPRESA A

Uma das particularidades da Barros&Moreira
é o facto de concebermos o espaço de banho
a 360º, por isso temos um vastíssimo leque
de produtos, muitos dos quais com características únicas.
É sempre difícil destacar um único produto, mas diria que a nossa coleção de tor-

REAGIR AOS PROBLEMAS DE LOGÍSTICA, ESCASSEZ DE MATERIAIS, AUMENTO DOS PREÇOS E A
FALTA DE MÃO-DE-OBRA?

Os últimos dois anos têm sido um verdadeiro desafio a todos os níveis. A palavra
que melhor resume o que tem sido os últimos anos é incerteza.

Temos uma política de retenção de talentos
que nos ajuda a colmatar esse ponto, mas
ainda assim não é suficiente.
DE

QUE FORMA ESTÃO A SENTIR O IMPACTO DA

SUBIDA DOS CUSTOS DA ENERGIA?

Enquanto indústria sentimos diretamente
esse impacto! Temos 4 unidades industriais
em pleno funcionamento produtivo. Estamos
a falar de máquinas que têm um grande consumo de energia e que são mais eficientes
quanto maior utilização lhes é dada. Mais
uma vez estes custos são parte de todo o
processo produtivo, mas neste momento é
impossível conseguir fazer refletir todos os
aumentos de matérias-primas e custos de
produção nos preços de venda.
A ECOEFICIÊNCIA CONSEGUE-SE ATRAVÉS

DE UMA

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS COMPETITIVOS E QUE SATISFAÇA AS NECESSIDADES DOS UTILIZADORES ,

PROMOVENDO

A

REDUÇÃO

DOS

IMPACTOS AMBIENTAIS E DE CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS.

DE

QUE FORMA É QUE UMA

ESTRATÉGIA ASSENTE NA ECOEFICIÊNCIA PODE
CONTRIBUIR PARA UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA VOSSA EMPRESA?

Esse efetivamente é o caminho a seguir.
Mas neste momento ecoeficiência e preços
competitivos são dois termos que nem sempre são fáceis de se conjugar em conjunto.
Temos vindo a implementar, há mais de uma
década, uma série de medidas que permitam tornar a empresa e as unidades, mais
ecoeficientes.
O setor estava a entrar numa curva ascendente, com ótimos indicadores de recuperação económica, com a nova construção em
alta, as renovações das casas a avançar a
um ritmo bastante elevado e verificávamos
uma grande procura por produtos, em qualidade e quantidade. De um momento para o
outro tudo isto entrou em stand by.
A pandemia, em especial em 2020, foi bastante difícil de gerir (e digerir), principalmente
porque não havia a certeza de que medidas
iriam ser implementadas e de como seriamos
afetados por isso. Mas após o embate inicial
reorganizamo-nos internamente para perceber como dar a volta a esta situação.
É claro que quebrou muito da dinâmica de
crescimento que estávamos a ter enquanto
empresa. As limitações físicas da pandemia
afetaram-nos principalmente na área de
exportação. Com fronteiras encerradas, a
nossa equipa de exportação não podia viajar
e em muitos dos nossos mercados externos a
pandemia fez-se sentir de um modo muito
forte. Não imaginávamos que teríamos uma
guerra pelo caminho.

Adaptámo-nos e acelerámos uma
estratégia que já vinha a ser implementada, a transição digital. Não foi
apenas pelo contexto que este aceleramento se deu, mas porque sabemos
que o futuro deste setor passará, invariavelmente, pelo meio digital.
Este é um setor resiliente, mas a guerra trouxe-nos novos desafios. Sentimos em primeira mão a escassez de
várias matérias-primas, dos metais
aos plásticos passando pelo papel
(cartão), que neste momento está virtualmente esgotado. Por muito que
queiramos não conseguimos absorver
todos estes custos e muitos são posteriormente refletidos nos nossos clientes.
A mão-de-obra não especializada ou a
especializada, técnicos com know how
industrial, é muito difícil de encontrar.
Para dificultar ainda mais estamos fora
dos grandes centros urbanos e numa
zona onde a indústria não é a principal
atividade.

A digitalização e simplificação de processos
acaba por ser muitas vezes a força motriz
que nos permite seguir por caminhos mais
ecoeficientes.
O recurso a fontes de energia renováveis,
nomeadamente a solar, uma vez que estamos num país que tem abundância de sol, é
uma realidade há bastante tempo e que nos
tem permitido reduzir, ainda que numa percentagem menor do que a que desejamos
alcançar, a nossa pegada energética.
Mas não é só a ecoeficiência que nos preocupa, mas também a utilização de matérias-primas que respeitem certos princípios. O
impacto maior desta política é sentido na unidade industrial de produção de mobiliário de
casa de banho. Um dos nossos princípios
norteadores é o da criação de mobiliário de
elevada qualidade, mas que deixe uma pegada ecológica e social reduzida durante todo o
processo produtivo. Os nossos móveis são
certificados pela FSC, que garante que utilizamos matérias-primas proveniente de florestas certificadas respeitando os princípios da
proteção da biodiversidade e de espécies
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Entrevista

ameaçadas, bem como as políticas socialmente responsáveis.

zada numa gama de produtos diferentes o que acarreta diferentes desafios.

Sentimos cada vez mais que as pessoas
querem produtos de qualidade, com critérios de eficiência, mas também ambiental
e socialmente corretos.

É um trabalho que embora seja assente numa estratégia global depois é
muito específico entro de cada unidade, mas que assenta em 3 grandes
pilares:

Por outro lado, as nossas torneiras são
equipadas com cartuchos eco safe e eco
energie que permitem reduzir o desperdício de água e energia, levando a uma considerável poupança, tanto no ambiente
como na carteira das famílias.

• EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - como reduzir
o consumo de energia, tornando esse
consumo mais eficiente sem reduzir o
volume de produção

QUAIS

• UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS como e onde aplicar a utilização de
energias renováveis.

SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A

DESCARBONIZAÇÃO DA EMPRESA?

São vários os desafios com que nos deparamos quando pensamos em descarbonização. É um trabalho que temos vindo a
desenvolver gradualmente e que nem
sempre é fácil por fatores internos e externos. Como temos 4 unidades industriais
esses desafios são multiplicados por 4,
pois cada uma das unidades é especiali-
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• EFICIÊNCIA DOS MATERIAIS - Quais são
os materiais mais eficientes na produção, seja pelo seu reaproveitamento,
seja pela capacidade de tornar o produto final mais eficiente.
COMO PERSPETIVA QUE VENHA A EVOLUIR O
MERCADO E O FUTURO DA EMPRESA?

Somos otimistas para o futuro, mas acima de
tudo somos realistas. Esse é um dos segredos
de estarmos a celebrar o nosso 25º aniversário,
o outro é muito trabalho.
Sabemos que este é um ciclo mais negativo, em
25 anos já enfrentámos vários, uns negativos e
outros positivos, e a única forma de conseguirmos ultrapassar estes ciclos negativos é trabalhando de um modo eficiente e inteligente
durante os períodos em que existe maior estabilidade.
Enquanto setor atravessamos uma fase muito
complexa como já falamos anteriormente, mas
enquanto empresa estamos estáveis e com
saúde financeira. Temos um plano orgânico de
crescimento sustentável.
Se há setor que, neste país, é resiliente, certamente é o da indústria. O nosso futuro enquanto
empresa caminha para o digital nos diferentes
níveis, para a simplificação de processos, para
aproximar a marca CTESI do grande público.
De resto é trabalhar para celebrar pelo menos
mais 25 anos.

Entrevista
Rui Pedro Torres l Diretor-geral da Caleffi

sendo que o grupo emprega mais de 1.460
colaboradores em todo o mundo e comercializa em todos os continentes, em mais de 90
países.

COM

MAIS DE SESSENTA ANOS, A

CALEFFI

DESENVOLVE E PRODUZ COMPONENTES DE ALTA
QUALIDADE PARA AQUECIMENTO, HIDROSSANITÁRIO, CLIMATIZAÇÃO E ENERGIAS RENOVÁVEIS
PARA INSTALAÇÕES DOMÉSTICAS E INDUSTRIAIS.

TAMBÉM

FORNECE COMPONENTES DE VAN-

GUARDA PARA SISTEMAS DE CONTABILIZAÇÃO
DE ENERGIA.

NESTA ENTREVISTA À REVISTA “MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO”, RUI PEDRO TORRES, DIRETOR
GERAL DA CALEFFI, FALOU SOBRE A EMPRESA E
A SUA TRAJETÓRIA ABORDANDO TEMAS IMPORTANTES COMO A SUSTENTABILIDADE E A DESCARBONIZAÇÃO DA EMPRESA.
FALE-NOS

UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A

TRAJETÓRIA DA MESMA NO MERCADO.

A Caleffi iniciou a sua atividade há 61 anos,
no norte de Itália, tendo iniciado a sua
internacionalização e a integração de novas valências ainda no século passado.
Atualmente, o Grupo Caleffi é líder na produção de componentes para aquecimento,
hidrossanitário, climatização e energias
renováveis para instalações domésticas e
industriais, operando ainda na vanguarda
de soluções para sistemas de contabilização de energia. Para além da marca que
dá nome ao grupo, torna-se relevante destacar ainda as marcas RDZ (Soluções
Radiantes) e CRISTINA Rubinetterie, que
promovemos também no nosso mercado.
Todas as 10 unidades de produção situam-se exclusivamente na Europa por
razões estratégicas (e que ultimamente
se provou ter sido excelente decisão),
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Este ano, a Caleffi completa 30 anos de presença no mercado nacional, consolidando a sua
liderança tecnológica e comercial incontestada,
o que nos aumenta a responsabilidade para
com o mercado onde nos inserimos. Partilhamos uma filosofia que assenta na capacidade
de trabalhar e aprender em conjunto. Como
publicámos, acreditamos que cada um de nós é
uma gota num enorme rio de conhecimento, em
contínua evolução, criando um caudal uníssono
que disponibiliza as melhores soluções. Mais
do que na importante história que carregamos e
nos orgulhamos, focamo-nos no futuro.
ENTRE

MATERIAIS, AUMENTO DOS PREÇOS E A FALTA DE
MÃO-DE-OBRA?

Estes são momentos atípicos e altamente instáveis e voláteis. Como refere na pergunta,
depois de uma crise pandémica onde os stakeholders do mercado (no qual nos inserimos)
conseguiram habilmente superar, ainda durante o final do ano de 2020, e quando se entrava
numa retoma em velocidade de cruzeiro, um
triplo impacto em torno da escassez de matérias-primas agregada a uma limitação nos
transportes e adicionada posteriormente com o
efeito dos aumentos exponenciais dos custos
energéticos, serviu um cocktail de instabilidade
com enorme impacto ao nível dos preços e da
disponibilidade dos produtos, que ainda se
fazem sentir, criando uma disrupção global das
cadeias de distribuição e de fornecimento.

OS VÁRIOS PRODUTOS QUE DISPONIBILIZAM

PARA O MERCADO, QUER FALAR-NOS DE ALGUM EM
PARTICULAR?

Temos um portfólio de soluções hidráulicas
para climatização, renováveis e hidrossanitário
vastíssimo, mas o nosso negócio não se concentra puramente na produção e comercialização de produtos ou soluções. Assenta fundamentalmente na garantia do futuro, na garantia
da existência e acesso à água nas melhores
condições e com a máxima longevidade possível, entendendo que este recurso é escasso. O
nosso foco centra-se nas melhores soluções
para a água, como bem essencial para as gerações futuras. Queremos ser mais um guardião
deste elemento. Assim, todo o nosso desenvolvimento tem por base este propósito, permitindo os corretos mecanismos de controlo ao nível
do conforto, temperatura, pressão, qualidade,
suficiência e proteção das redes hídricas, entre
outras valências e características que este bem
nos oferece continuamente.
TENDO EM CONTA A ATUAL SITUAÇÃO, NOMEADAMENTE OS DOIS ANOS DE PANDEMIA E A GUERRA NA

EUROPA, COMO ESTÁ O SETOR E A EMPRESA A REAGIR AOS PROBLEMAS DE LOGÍSTICA, ESCASSEZ DE

Quanto à mão de obra, acredito que este cenário apenas veio escalar uma situação que já
era latente mesmo em contexto pré-pandémico. Suportando-me dos números, e se atentarmos à análise de quais eram os obstáculos à
construção em 2019, segundo dados do INE, a
dificuldade em contratar pessoal qualificado já
ocupava a segunda posição, com enorme relevância no panorama global. Claro está que
durante o presente ano este ainda é, sem dúvida, o maior obstáculo ao aumento dos volumes
de construção em paralelo com a falta de materiais e/ou equipamentos.
Centrando na Caleffi, tentando sempre adicionar valor e assumindo a nossa relevância, conseguimos responder às necessidades de mercado, mantendo elevados níveis de serviço e
de fornecimento com os nossos parceiros, ao
longo de todo o ano, garantindo planos de
inventários adequados com uma gestão de
stocks sempre ajustada, mesmo com incrementos do volume de negócios, não planeado
no início do ano de 2021. As estratégias de
gestão implementada em torno da produção
(como exemplo, toda a produção é efetuada na
Europa) e dos recursos de produção (planea-

da eficiência energética dos envidraçados com
tecnologias passivas de sombreamento, para
eliminação dos ganhos térmicos devido à
radiação solar direta durante a estação de arrefecimento, tecnologia LED de baixo consumo e
elevado conforto luminotécnico, recurso a
bomba de calor reversível para climatização do
espaço com controlo por diferencial de pressão
e temperatura com balanceamento dinâmico
dos equipamentos terminais ou da instalação
de um parque fotovoltaico na nossa cobertura
clara, para maximização do autoconsumo.

mento, partilha, automatização, mão de
obra e matérias-primas), implementada
ainda antes dos contextos de instabilidade
que ultrapassámos, revelou-se crucial para
corresponder positivamente com a enorme
responsabilidade que temos para com o
mercado.
A

ECOEFICIÊNCIA CONSEGUE-SE ATRAVÉS DE

UMA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS COMPETITIVOS E QUE SATISFAÇA AS NECESSIDADES DOS
UTILIZADORES, PROMOVENDO A REDUÇÃO DOS
IMPACTOS AMBIENTAIS E DE CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS.

DE

QUE FORMA É QUE UMA

movemos reduções de consumos de água
na ordem dos 33%, num processo já consolidado.

Como referi, acreditamos que os ganhos intangíveis destas medidas, pelo aumento do reconhecimento da marca, faz diminuir o período
de retorno dos investimentos. Por outro lado, a
independência dos fatores externos com
impacto nos custos da energia, como o que
estamos a atravessar, aumenta também a
estabilidade do planeamento económico-financeiro a médio e longo prazo.

Finalmente, temos aplicado medidas de
caráter estratégico-comercial, minimizando
ou eliminando as correções/subidas dos
preços nas gamas de produtos que permitem melhores desempenhos energéticos
aos sistemas, contribuindo assim para não
agravar, até contribuindo para a sua diminuição, do retorno de investimento nestas soluções, que representam um valor acrescentado técnico e ambiental.

Este é o nosso desafio contínuo, a nossa responsabilidade em torno da eficiência energética e da eficiência hídrica, não só pelas soluções que proporcionamos ao mercado tendo
em vista a maximização deste pressuposto,
mas também pela prática de soluções que as
sustentem.

Acreditamos convictamente que este foco
na sustentabilidade, da forma como tratamos a energia, a água, os materiais, terá
ganhos tangíveis, com certeza, mas terá
seguramente enormes ganhos intangíveis
pelo reconhecimento público de que as nossas ações e responsabilidade terão um
impacto positivo para as gerações futuras.

Aparentemente, o ano em curso (até pela
forma como iniciou) está a revelar-se como um
potencial ano positivo, onde acreditamos poder
existir uma consolidação do crescimento que
se verificou no mercado e do relevante share
que responsavelmente detemos no mesmo.

COMO PERSPETIVA QUE VENHA A EVOLUIR O MERCADO E O FUTURO DA EMPRESA?

ESTRATÉGIA ASSENTE NA ECOEFICIÊNCIA PODE
CONTRIBUIR PARA UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA VOSSA EMPRESA?

Temos como objetivo central a consciencialização do papel que cada um de nós
desempenha no desenvolvimento sustentável e como podemos contribuir todos os dias
através de ações tangíveis. Para nós, a sustentabilidade é uma escolha estratégica e
um compromisso diário, sendo um dos nossos pilares estratégicos onde se encontram
também o foco no futuro e na tecnologia.
Do ponto de vista produtivo, temos implementado medidas de benefício circular direto e indireto. Partilhando alguns exemplos,
entre muitos, posso referir que mais de
98% das nossas matérias-primas têm origem na Europa, e 85% são do mesmo país
onde as unidades produtivas se encontram,
reduzindo os impactos das emissões associadas ao transporte das mesmas. Outro
exemplo está associado a uma política de
reciclagem massiva onde 100% de todo o
papel e cartão é reciclado e todo o polietileno de entrada é recuperado. Mais de 98%
dos resíduos plásticos são também reciclados.
Temos aplicado também medidas de eficiência hídrica com reduções significativas
dos consumos de água. No último ano, pro-

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A DESCARBONIZAÇÃO DA EMPRESA?
Sabemos que melhorar a eficiência energética é o princípio básico da descarbonização, e que a melhor redução do consumo
energético está associada à energia que
não é consumida ou àquela que utiliza o
renovável de forma integrada. A atenção em
torno das mudanças climáticas é um dos
mais importantes desafios que a humanidade deve enfrentar no século XXI, e tal requer
um envolvimento no processo de mudança
para uma economia descarbonizada.
Como exemplo, promovemos a renovação
do nosso Edifício-sede recorrendo a uma
maximização e aproveitamento dos materiais passíveis de serem reutilizáveis, mas
impactando na redução dos consumos
energéticos e respetivas emissões associadas, pela aplicação de soluções em torno do
aumento do isolamento térmico da fachada,

Existe uma enorme incerteza sobre todos os
efeitos que as questões pandémicas e póspandémicas referidas poderão inserir no mercado, bem como a evolução dos efeitos da
guerra em curso, dos contextos do eventual
caráter persistente e crescente da inflação que
irão seguramente trazer consequências às
taxas de juro, elemento importante para o mercado da construção e para o panorama financeiro das famílias e da economia como um
todo.
No entanto, todos os nossos planos atuais vão
no sentido de acelerar os investimentos planeados, quer ao nível nacional quer ao nível
internacional, fazer crescer o nível de competências da organização, sustentando o nosso
posicionamento e as experiências proporcionadas com a instalação de nossas soluções, para
manter a contínua confiança dos profissionais
do setor - sejam instaladores, projetistas ou
consultores - suportados pelo excelente
desempenho dos nossos distribuidores e pelo
enorme e dedicado trabalho de todos os colaboradores da família Caleffi.
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Entrevista
David Santos l Diretor da Sika Portugal

A SIKA PORTUGAL É

UMA EMPRESA QUE EXER-

CE A SUA ATIVIDADE NA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOLUÇÕES E PRODUTOS QUÍMICOS

SIKA PARA A CONSTRUÇÃO E PARA A
O OBJETIVO DA EMPRESA É ANTECIPAR E RESPONDER AOS DESAFIOS FUTUROS,
FORNECENDO SOLUÇÕES FIÁVEIS, INOVADORAS,
DA MARCA

INDÚSTRIA.

estamos a efetuar o lançamento de produtos cada vez mais sustentáveis. A somar a
isso e fazendo face à necessidade dos
clientes de terem soluções mais rápidas, a
empresa aposta também em produtos que
permitam uma maior velocidade na execução dos trabalhos na construção.

SUSTENTÁVEIS E DURADOURAS

TENDO
DAVID SANTOS, DIRETOR

SIKA PORTUGAL,
NUMA ENTREVISTA À REVISTA “MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO” ABORDA, ENTRE OUTROS
TEMAS, AS DIFICULDADES QUE AS EMPRESAS
ESTÃO A SENTIR DEVIDO À ATUAL SITUAÇÃO,
DA

EM CONTA A ATUAL SITUAÇÃO, NOMEA-

DAMENTE OS DOIS ANOS DE PANDEMIA E A GUERRA NA

EUROPA,

COMO ESTÁ O SETOR E A

DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DE CONSUMO DE
RECURSOS NATURAIS.

DE

QUE FORMA É QUE

UMA ESTRATÉGIA ASSENTE NA ECOEFICIÊNCIA
PODE CONTRIBUIR PARA UM DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA VOSSA EMPRESA?

A utilização mais eficiente da energia e a
utilização de energia “limpa” são dois pontos extremamente importantes nesse caminho. Esses pontos fazem parte dos vários
projetos em desenvolvimento na empresa.

EMPRESA A REAGIR AOS PROBLEMAS DE LOGÍSTICA, ESCASSEZ DE MATERIAIS, AUMENTO DOS

QUAIS

PREÇOS E A FALTA DE MÃO-DE-OBRA?

DESCARBONIZAÇÃO DA EMPRESA?

A escassez de matérias-primas afeta todas
as empresas, influenciando também fortemente o preço das matérias-primas e de
todos os produtos da cadeia.

Existem vários investimentos, como por
exemplo a instalação de energia fotovoltaica nas instalações da Sika, a otimização de
rotas para clientes e a tentativa de reduzir
a emissão de CO2 nos transportes de fornecimento entre as empresas do grupo
Sika.

SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A

NOMEADAMENTE OS DOIS ANOS DE PANDEMIA E
A GUERRA NA

FALE-NOS

EUROPA.

UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A

TRAJETÓRIA DA MESMA NO MERCADO.

A Sika Portugal reforça a sua presença no
mercado, consolidando a sua liderança e
fazendo chegar as suas soluções distintas
e inovadoras ao mercado da construção.
ENTRE

OS VÁRIOS PRODUTOS QUE DISPONIBILI-

ZAM PARA O MERCADO, QUER FALAR-NOS DE
ALGUM EM PARTICULAR?

Falo de um modo geral dos produtos inovadores da Sika que estão a surgir em todas
as áreas em que a Sika atua. Sendo a sustentabilidade um dos pilares da empresa,
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DE

QUE FORMA ESTÃO A SENTIR O IMPACTO DA

SUBIDA DOS CUSTOS DA ENERGIA?

Estamos a sentir muito a variação dos preços das matérias-primas somando à variação de custo de energia e também à forte
variação do custo de transporte devido ao
aumento dos preços do combustível.
A

ECOEFICIÊNCIA CONSEGUE-SE ATRAVÉS DE

UMA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS COMPETITIVOS E QUE SATISFAÇA AS NECESSIDADES
DOS UTILIZADORES, PROMOVENDO A REDUÇÃO

COMO

PERSPETIVA QUE VENHA A EVOLUIR O

MERCADO E O FUTURO DA EMPRESA?

O mercado irá evoluir no sentido de uma
otimização da mão-de-obra utilizando soluções mais sustentáveis e a Sika, como
multinacional que é, tem a obrigação de
estar na primeira linha da mudança e de
antecipar cenários e fazer a sua parte no
desenho de um futuro sustentável.
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Entrevista
José Rocha l chefe de vendas do Grupo Sosoares

Casa Hofmann | Fran Silvestre Arquitetos | FG+SG Fotografia de Arquitetura

FALE-NOS

UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A

TRAJETÓRIA DA MESMA NO MERCADO.

PRESENTE NO MERCADO HÁ MAIS DE 40 ANOS,
O GRUPO SOSOARES DEDICA-SE AO DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, TRATAMENTOS DE
SUPERFÍCIE E COMERCIALIZAÇÃO DE PERFIS DE
ALUMÍNIO E VIDRO PARA ARQUITETURA.

JOSÉ ROCHA, CHEFE DE VENDAS DO GRUPO
SOSOARES, EM ENTREVISTA À REVISTA
“MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO” CONTA-NOS UM
POUCO DA HISTÓRIA DA EMPRESA, FALA-NOS
DE PRODUTO E DAS SUAS VANTAGENS, ASSIM
COMO DAS SUAS PREOCUPAÇÕES RELATIVAMENTE À SUBIDA DOS CUSTOS.
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O projeto iniciou-se em 26 de dezembro de
1979 com a criação da sociedade comercial por quotas “Sosoares Máquinas e
Ferragens, Lda”, cuja atividade começou
por ser o comércio de máquinas e ferragens para a indústria de caixilharias de alumínio.
Consequência de uma estratégia e do posicionamento da empresa no mercado orientado para a inovação, qualidade de produto
e serviço ao cliente, a empresa foi traçando
sustentadamente o seu percurso de crescimento, transformando-se em Grupo por via
de aquisições e participações com o objetivo de verticalizar o seu negócio.
O Grupo é hoje constituído por 4 PME's:
“Alfa Sul, SA” “Alulider, Lda”, “Portalex, SA”

e “Sosoares, SA” - que se complementam entre
si no projeto, desenvolvimento, produção, tratamentos de superfície e comercialização de perfis de alumínio e vidro para arquitetura, distribuindo com a marca própria “Sistemas Euro
2000”.
ENTRE

OS VÁRIOS PRODUTOS QUE DISPONIBILIZAM

PARA O MERCADO, QUER FALAR-NOS DE ALGUM EM
PARTICULAR?

Faz sentido falar dos nossos sistemas OS, sistemas minimalistas.
Com as vertentes de caixilhos de correr, porta
pivotante e guilhotinas, oferecemos soluções
para grandes envidraçados que conferem distinção e traços únicos nas construções modernas, mantendo o conforto e funcionalidade.
Com cerca de 13 anos desde o início do desenvolvimento deste sistema, onde fizemos melhoramentos constantes, temos soluções tanto

para a habitação mais simples como para a
habitação mais arrojada. O facto de também
produzirmos o vidro para este sistema, onde o
mesmo é peça chave, confere uma garantia
acrescida na funcionalidade e no apoio à sua
transformação.

A

ECOEFICIÊNCIA CONSEGUE-SE ATRAVÉS DE

UMA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS COMPETITIVOS E QUE SATISFAÇA AS NECESSIDADES
DOS UTILIZADORES, PROMOVENDO A REDUÇÃO
DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DE CONSUMO DE
RECURSOS NATURAIS.

DE

QUE FORMA É QUE

UMA ESTRATÉGIA ASSENTE NA ECOEFICIÊNCIA

TENDO

EM CONTA A ATUAL SITUAÇÃO, NOMEADA-

MENTE OS DOIS ANOS DE PANDEMIA E A GUERRA NA

EUROPA, COMO ESTÁ O SETOR E A EMPRESA A REAGIR AOS PROBLEMAS DE LOGÍSTICA, ESCASSEZ DE
MATERIAIS, AUMENTO DOS PREÇOS E A FALTA DE
MÃO-DE-OBRA?
A incerteza dos preços bem como os constantes aumentos são um problema que verificamos que está a dificultar muito a forma como
se fazem os negócios. Existem obras adjudicadas com um horizonte temporal alargado o
que pode fazer com que, quando se vai fornecer o produto, o negócio já não é viável porque, entretanto, os preços subiram muito.
Afeta todos os intervenientes. Foi criado um
sentimento de desconfiança e de insegurança
que pode, em alguns casos, fazer inflacionar
os preços ou mesmo inviabilizar empresas.
Tem sido um período muito desafiante em que
temos tentado arranjar formas de minimizar os
efeitos desses problemas.
DE QUE FORMA ESTÃO A SENTIR O IMPACTO DA SUBIDA DOS CUSTOS DA ENERGIA?

É mais um problema com que estamos a lidar.
Estamos a tentar ser mais eficientes no uso da
mesma. Se passarmos todos estes custos aos
nossos clientes e estes os passarem ao cliente
final, o produto encarecerá de tal forma que
perderá alguma viabilidade. Temos todos de
ter isto em consciência. Estamos a chegar a
um patamar em que uma janela custará ao
cliente final o dobro de há um ano atrás.
Achamos que isto afetará principalmente o
mercado da renovação.

PODE CONTRIBUIR PARA UM DESENVOLVIMENTO

A dependência dos combustíveis fosseis é
muito grande e as alternativas ou não existem
ou são muito caras e difíceis de implementar.
Dentro das nossas possibilidades vamos
dando passos nesse sentido, ponderados e
sustentados, para que os mesmos não interfiram com a nossa capacidade produtiva e de
servir os nossos clientes.

SUSTENTÁVEL DA VOSSA EMPRESA?

COMO
Em primeiro lugar o alumínio é um metal
100% reciclável e temos uma unidade que
consegue internamente reciclar a sucata
em nova matéria-prima.
A poupança energética é cada vez mais
uma preocupação mundial e os caixilhos
são um aspeto importante para o efeito.
Na Sosoares conseguimos aliar a eficiência à estética para que se consiga ter nas
habitações caixilhos que cumpram com o
requisito do projetista mantendo essa
capacidade de poupança energética.
Neste momento, no mercado das caixilharias todas as marcas vendem sistemas
com qualidade, na Sosoares queremos ir
sempre além disso. A nossa meta é sempre a excelência. É um compromisso que
temos connosco e com os nossos clientes. Continuaremos a evoluir os nossos
sistemas para que a resposta às necessidades energéticas seja cada vez mais eficiente.
QUAIS

SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A

DESCARBONIZAÇÃO DA EMPRESA?

A descarbonização é sempre um objetivo.
Estamos cientes da sua necessidade e do
bem comum que trará. Mas mudar o paradigma é bastante complicado. Terá que
existir mais informação e mais apoios para
que seja uma realidade séria.

Casa em Santa Pola | Valencia | Fran Silvestre Arquitetos | FG+SG Fotografia de Arquitetura

PERSPETIVA QUE VENHA A EVOLUIR O MER-

CADO E O FUTURO DA EMPRESA?

Estamos numa fase de muita incerteza.
Existiram e continuam a existir setores muito
afetados, como o turismo por exemplo, com
uma influência direta e quase imediata na
construção e com isso no setor das caixilharias e vidro. Dependendo do tempo que
durar esta conjuntura a influência negativa
será maior ou menor. Neste momento não
sentimos nenhum abrandamento imediato,
mas com base no acompanhamento que
damos aos projetistas achamos que esse
virá.
Estamos preparados para fazer mais e
melhor, não queremos que esta fase seja
algo que nos fará parar de crescer. Para isso
estamos a aumentar a nossa estrutura para
termos mais capacidade de resposta melhorando o serviço ao cliente. Estamos também
a abrir novas zonas geográficas para que os
nossos sistemas possam chegar de forma
mais rápida a mais zonas do país. Neste
momento cobrimos praticamente todo
Portugal e já exportamos para mais de 30
países.
Temos o nosso caminho perfeitamente definido e no qual acreditamos, mas também sabemos que nesta altura tudo pode mudar muito
rápido e por isso estamos atentos ao imprevisto.

Clube de Vela-Costa Nova | Ferreira Arquitetos | Fotografia Ivo Tavares Studio
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Entrevista
João Cabral l Diretor Marketing da Tarkett

HÁ

MAIS DE

40

ANOS EM

PORTUGAL,

E COM

EQUIPAS DE ALTA PERFORMANCE DISTRIBUÍDAS
PELOS QUATRO CANTOS DO MUNDO, A TARKETT É
RECONHECIDAMENTE UM DOS LÍDERES MUNDIAIS

Temos 5 centros de reciclagem em toda a zona
EMEA: Ronneby (Suécia), Clervaux (Luxemburgo), Waalwijk (Holanda), Narni (Itália) e
Abtsteinach (Alemanha).

NA FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS.

FALE-NOS

UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A

TRAJETÓRIA DA MESMA NO MERCADO.

Fundada em 1886 na Suécia, a Tarkett é
líder mundial em soluções inovadoras de
pavimentos e superfícies desportivas, com
vendas líquidas de 2.8 biliões de euros em
2021. Oferecendo um vasto leque de produtos incluindo vinílico, linóleo, borracha, alcatifa, madeira, laminado, relva artificial e pistas de atletismo, o Grupo serve clientes em
mais de 100 países, com mais de 12.000
colaboradores e 33 fábricas, vendendo produtos para escolas, habitação, hotelaria,
escritórios, lojas e campos desportivos.
Comprometida com a redução da pegada
de carbono, o Grupo implementou uma
estratégia de eco inovação baseada nos
princípios do Cradle to Cradle®.
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Em Portugal, a Tarkett está presente diretamente no mercado português desde 13 abril de
1979 e conta atualmente com uma equipa de
21 colaboradores.
Seguem alguns marcos importantes na história
da Tarkett a nível de Sustentabilidade:

2020 - Fabricante pioneiro na criação de
um circuito fechado de reciclagem pós-utilização para homogéneo de linóleo.
3 Fevereiro, 2022 - a Tarkett anunciou o
seu novo Mapa Cimático para 2030, plenamente alinhado com o objetivo de limitar o
aquecimento global em 1,5ºC definido no
Acordo Climático de Paris. A empresa irá
entregar uma redução de 30% nas emissões de gases de efeito de estufa em toda
a sua cadeia de valor até 2030.

ENTRE OS VÁRIOS PRODUTOS QUE DISPONIBI1957 - Primeiro projecto reciclagem da Tarkett em
Ronneby, na Suécia.

LIZAM PARA O MERCADO, QUER FALAR-NOS

2003 - Lançado a nível do Grupo o programa de
recolha e reciclagem ReStart®.

Destacaria três. Dentro da gama mais
residencial destacamos a nossa madeira,
produzida na Suécia em Hanaskog com
certificada FSC / PEFC. Fabricado com
97% de matérias primas naturais e mais
orientado para o segmento da Educação
destacaria o nosso pavimento Linóleo,
produzido na nossa fábrica de Narni em
Itália, em especial a coleção Originale
Essenza com certificação C2C Gold.

2009 - ReStart® operacional na recolha de mosaicos alcatifa.
2019 - Único produtor na Europa com uma fábrica
dedicada à reciclagem de alcatifa, capaz de reciclar até 100% de materiais usados em mosaicos
de alcatifas (100% em mosaicos com poliamida
PA6 e base Ecobase).

DE ALGUM EM PARTICULAR?

TRIBUIR PARA UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA
VOSSA EMPRESA?

Toda a estratégia da Tarkett está assente numa
estratégia de desenvolvimento eco sustentável,
desde a obtenção das matérias-primas de acordo
com as normas europeias mais exigentes
(REACH por exemplo) até ciclos produtivos com
o menor impacto ambiental possível (como são
exemplo os circuitos de água fechados). Desde
2021 que a Tarkett adotou de forma clara o conceito Tarkett Human-Conscious DesignTM que se
traduz no nosso compromisso para criar pavimentos e superfícies desportivas que que são
bons para as pessoas e o planeta.
QUAIS

SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A DESCAR-

BONIZAÇÃO DA EMPRESA?

A Tarkett possui um vasto portfolio de soluções
de pavimento com base em PVC, e como tal não
podermos fazer uma rutura imediata com essas
coleções, mas antes fazer uma transição amiga
do nosso planeta, fazendo um uso responsável
do PVC. De uma forma continuada trabalhamos
de forma próxima com a SBTi para aferir e aprovar os nossos objetivos e acelerar a nossa contribuição para um mundo com neutralidade carbónica até 2050.
Estes objetivos são extremamente desafiadores,
uma vez que apenas 10% das nossas emissões
se devem às nossas próprias operações de produção. As restantes advêm do uso de matériasprimas, e do tratamento e incineração dos produtos no final do seu ciclo de vida. Definir estes
objetivos em toda a cadeia de valor é uma situação vencedora - ajuda a reduzir as nossas emissões e as dos nossos clientes.
No segmento dos Escritórios destaco toda
a gama Airmaster com a sua base
Ecobase e certificação C2C Silver, assim
como a fábrica que a produz, em Waawijck
na Holanda, desenvolveu uma tecnologia
inovadora na produção de mosaicos de
alcatifa que tornou possível a separação
do fio da alcatifa e da sua base, retendo
mais de 95% da pureza do fio. Este nível
de pureza é vital para assegurar que a
Poliamida 6 (PA6) possa ser reciclada pelo
nosso parceiro Aquafil que a transforma
em fio de nylon ECONYL®.
TENDO

EM CONTA A ATUAL SITUAÇÃO, NOMEA-

DAMENTE OS DOIS ANOS DE PANDEMIA E A
GUERRA NA

EUROPA,

COMO ESTÁ O SETOR E A

No entanto, temos desenvolvido inúmeros esforços no sentido de alcançar
um equilíbrio sustentável por forma a
não penalizar excessivamente os
clientes profissionais e particulares.
DE QUE FORMA ESTÃO A SENTIR O IMPACTO
DA SUBIDA DOS CUSTOS DA ENERGIA?
Temos tido algum impacto, no entanto
diria que não de forma muito severa,
uma vez que a maioria das nossas unidades produtivas possuem circuitos de
água fechados e temos diversos processos internos de otimização e eficiência energética em todas as nossas
unidades produtivas.

COMO

PERSPETIVA QUE VENHA A EVOLUIR O MERCADO

E O FUTURO DA EMPRESA?

O mercado de um modo global apresenta boas
perspetivas de crescimento. Felizmente na
Tarkett, dado o nosso portfolio alargado, conseguimos estar presentes em diversos segmentos,
desde a Saúde & Geriatria, Educação, Escritórios, Hotelaria & Retalho e Desporto. Sentimos
que temos a importante responsabilidade de mudar a mentalidade da nossa indústria, e o nosso
foco continuará a ser em preservar os recursos
do nosso Planeta:
• 70% das nossas matérias primas não contribuíram para a escassez de recursos.

EMPRESA A REAGIR AOS PROBLEMAS DE LOGÍSTICA, ESCASSEZ DE MATERIAIS, AUMENTO DOS

A

PREÇOS E A FALTA DE MÃO-DE-OBRA?

DE UMA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL A PRE-

ECOEFICIÊNCIA CONSEGUE-SE ATRAVÉS

ÇOS COMPETITIVOS E QUE SATISFAÇA AS

A nível da escassez de materiais sentimos
o impacto como a maioria dos players do
mercado e existiram, como era de esperar,
alguns aumentos de preços que tivemos
de refletir em diversos produtos.

NECESSIDADES DOS UTILIZADORES, PROMOVENDO A REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIEN-

• Em 2021, usámos 130,000 toneladas de recursos reciclados - 13% da nossa matéria-prima. Isto
representa uma redução de emissões de carbono
de 253,000 toneladas ao evitar a incineração de
desperdício e a extração de matéria-prima.

TAIS E DE CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS.

DE QUE FORMA É QUE UMA ESTRATÉ-

GIA ASSENTE NA ECOEFICIÊNCIA PODE CON-

• O nosso objetivo é alcançar 30% de conteúdo
reciclado até 2030.
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Arquitetura
Beira mar house

Inserida num dos bairros mais típicos e
consolidados de Aveiro (Bairro da Beira
Mar), esta moradia surge como resultado
de uma apaixonada e desafiante reforma,
uma reforma que pretende devolver à
cidade e aos seus usuários um estilo de
vida, livre e em contacto com o espaço
exterior, com o barulho das gaivotas e com
o cheiro da maresia, com a cor do céu e o
verde da vegetação.
Implantada numa parcela de 30 metros de
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comprimento por 2,5 de largura, formalmente assume-se como um corredor habitável, corredor esse que, desde o momento da entrada, vai sendo preenchido por
momentos, de escuridão, de luz, de surpresa, de descoberta, de compressão e de
desafogo… o pátio tardoz!
Com materiais sóbrios e elementares,
betão, revestiu-se funções básicas e
essenciais, o chão que se pisa e o volume
que alberga as casas de banho e zona de

serviços, e com gesso cartonado de tonalidade verde escura, revestiu-se e protegeu-se o antigo edifício, vestindo-o a rigor
para o seu novo e revigorado ciclo de vida.
Se por um lado se pretende um ambiente
escuro e intimista no interior, por contraste
conceptual e prático, o exterior é branco,
uma superfície propositadamente refletora
que inunda a casa de luz, ora difusa e
macia, ora direta e dura, como o reflexo
dos vários estados de espírito de quem ali
habita.

Programaticamente situou-se no piso térreo todas as funções sociais, em contacto
direto com o pátio tardoz da casa, enquanto que o piso superior ficou reservado para
os dois quartos e para um solário, visualmente protegido dos olhares indesejados
por uma cortina vegetal.
Uma casa que foi projetada para ser vivida
no resguardo da intimidade e na frescura
do exterior, em sintonia com o passado e
com um profundo respeito pelo futuro.

MATERIAIS MAIS USADOS

• Technal Alumínios
• Revest. exteriores: Lajetas de pedra, Etics
• Pavimento exterior: Lajetas de pedra
• Aparelhagem elétrica: Efapel
• Luminárias: Artemide, Luceplan
• Sanitários: Cerâmica Catalano
• Eletrodomésticos: Teka

• Engenharia: R5 Engineers
• Construtor: Isolterm
• Créditos fotográficos: Ivo Tavares Studio
• Início/conclusão: 2017/2018
• Área bruta: 131 m²
• Direção criativa: Arq Paulo Martins
AGRADECIMENTOS ESPECIAIS

• Ferreira de Sá
• Galeria de arte Nuno Sacramento

FICHA TECNICA

• Arquitetura: Paulo Martins Arquitectura
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Arquitetura
Casa do Arco
O projeto do Atelier SABRAB que se integra na natureza

O nome desta casa surgiu da inspiração de
duas árvores que se encontravam à entrada
do lote, que formavam um arco quase perfeito.
Com 500 metros quadrados, a Casa do Arco
divide-se em quatro suites, uma sala de
estar, uma sala de jantar, uma sala de meditação e uma cozinha com uma mesa de
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refeições que se destaca pela capacidade
de 16 lugares sentados. O local ideal para
reunir a família e amigos. Tanto a cozinha
como as portas foram feitas de madeira
dinamarquesa Dinesen, uma verdadeira
homenagem à simplicidade e à beleza provenientes das árvores.
Para este projeto procurou-se uma arquitetura e materiais tão neutros quanto possível.

Houve o cuidado de respeitar toda a natureza secular envolvente como os sobreiros
antiquíssimos, oliveiras e no tardoz pinheiros tão típicos desta zona. Para isso recorreu-se a materiais de revestimento totalmente naturais, como a argila de tons naturais, o aglomerado negro de cortiça e o uso
de toda a vertente de sustentabilidade, onde
se atingiu o objetivo de ser uma casa NZEB

com baixíssima pegada ambiental.
Os revestimentos foram feitos em travertino
de Navona com aplicação em opus romano,
dando um caracter brutalista ao pavimento,
suavizado através do uso de madeira natural em móveis e decoração.
A piscina rodeia quase toda a casa, encon-

trando-se com os alpendres recortados na
linha de visão da suite principal, oferecendo
uma sensação de infinito.

menor, são premissas que nos comprometemos a seguir no futuro.” explica o CEO da
SABRAB, Miguel Barbas.

“Cada vez mais defendemos e acreditamos
que temos que respeitar a natureza que nos
rodeia, e todos os nossos projetos caminham para esse propósito. Esse respeito e a
procura por um impacto ambiental cada vez

Na Casa do Arco não serão feitos arranjos
exteriores, e manter-se-á toda a envolvente, preservando a natureza existente, sendo somente tratada a areia que rodeia o
local.

75

Arquitetura
Casa em Baião

Esta casa insere-se num cenário bucólico, onde predomina o verde da vegetação e as construções de pequena escala dispersas pelo território.
Os montes serpenteiam e delimitam a
paisagem, tanto a Norte como a Sul.
A casa foi construída sobre uma ruína
e, ao contrário dessa ruína, tenta elevar-se para ver a paisagem, que se
apresenta ainda em estado natural,
sem grandes vestígios de alteração por
parte do homem.

76

O terreno apresentava várias plataformas a diferentes níveis. A nova construção (destinada a casa de férias), para
além de tirar partido da paisagem, teria
que ficar integrada na morfologia do terreno e permitir preservar parte da
memória da preexistência. A resposta a
estes três pressupostos esteve na génese da proposta.
A solução encontrada proporciona uma
ocupação que estabelece o equilíbrio
desejável entre o espaço construído e o
espaço não construído e que se insere

no local de forma diferenciadora, mas circunscrita e
atenta.
O projecto procurou desde o primeiro momento a
utilização de um material natural, sensorialmente
confortável e tradicional. A constatação da existência de inúmeros espigueiros nas redondezas onde
sobressaía a utilização da madeira de forma simples e despojada, talvez tenha sido decisiva e acabou por inspirar fortemente a materialidade deste
projeto. E assim, com naturalidade, a madeira foi
utilizada como material estrutural e de revestimento, tanto no interior como no exterior. O uso da
madeira não remeteu para uma linguagem ou uma

utilização mais convencional ou tradicional
mas, pelo contrário, tentou-se inovar no
desenho e trabalhar este material de forma
mais expressiva e sensorial.
No piso inferior a sala e a cozinha abrem
generosamente para o jardim, onde se
recuperou o espigueiro cuja materialidade
foi transposta para o volume superior da
habitação, onde se localizam os quartos.
Este volume, todo construído em madeira,
foi pré-montado na carpintaria em módulos,
que depois de reajustados foram desmontados, transportados e montados de forma

definitiva em tempo recorde, como se
de peças de legos se tratasse.
No exterior, a delicadeza da madeira no
piso superior contrasta fortemente com
o aspeto rude dos muros de betão no
rés-do-chão.
No interior domina a madeira metricamente estudada, onde nenhuma junta
foi deixada ao acaso e onde os seus
nós expressivos e anárquicos são responsáveis por quebrar essa rigidez
métrica e criar uma tensão, uma sensa-

ção de desordem controlada. Nos tetos a
estrutura de madeira transmite um estranho
sentimento de conforto, ordem e serenidade.
No final, apesar do design claramente contemporâneo, a casa responde plenamente ao imaginário do cliente, tornando-se o refúgio de
madeira com que sempre sonhou.
FICHA TÉCNICA

• Nuno Campos arq.
• Traço Alternativo (arquitetos associados)
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Arquitetura
Projeto de moradia de luxo

A MGLS Group, empresa portuguesa
dedicada ao desenvolvimento de projetos e consultoria em engenharia e construção, é a autora de mais um projeto de
moradia de luxo de indiscutível qualidade e sustentabilidade, no distrito de
Braga.
Com 1000 m² de área de construção
inserido num lote de 4000 m², o projeto
destaca-se pela inserção de materiais
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naturais e nobres e pela utilização de tecnologias renováveis, desde o uso de bombas de calor para UTA (unidade tratamento de Ar), AQS (aquecimento águas sanitárias) e climatização. A eficiência energética e segurança são acrescidas pela
inclusão de uma solução integrada de
domótica, controlada local e remotamente
para as especialidades de iluminação,
estores, climatização, níveis de monóxido
de carbono e da humidade da temperatu-

ra ambiente, som ambiente e câmaras de
vídeo vigilância.
Um pé direito de 9 m no hall, sala e cozinha
confere uma espacialidade notável no interior
e exterior, estando a sala disposta num conceito aberto com ilha gourmet central e vistas
para os jardins.
O projeto contempla uma predominância de
várias zonas interiores e exteriores de lazer,

possibilitando vivências diferenciadas no
mesmo espaço. O seu interior contempla
os espaços para ginásio, salão de jogos e
piscina interior, ocupando esta última uma
área de 110 m² com acesso para as zonas
exteriores, nomeadamente o parque infantil, bar com TV e sala e jardins temáticos.
O rooftop com 180 m² convida para uma
vista panorâmica e desafogada sobre a

serra enquanto se desfruta de uma área
de SPA e massagens.
Para a equipa da MGLS, e segundo
Eduardo Magalhães, CEO da empresa,
este projeto foi diferenciador pela dimensão e espacialidade única interior e exterior, e pela intercomunicação entre os diferentes espaços com integração das mais
recentes tecnologias sustentáveis nas
diversas especialidades da habitação.

FICHA TÉCNICA
• Localização: Distrito Braga
• Programa: Residencial premium
• Ano projeto: 2021/2022
• Área de implantação: 4000 m²
• Área de construção: 1000 m²
• Engenharia e Construção: MGLS, Lda
• Fotografia: Movit Creative
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Moradas
AGÊNCIAS
Grupo GCI
Av. República da Bulgária, 15 - 2 A
1950-375 Lisboa
Tel.: 213 156 475
E-mail: geral@gci.pt
Site: www grupogci.pt
Hill+Knowlton Strategies
Avenida 24 de Julho, 62, piso 6
1200-869 Lisbon
Site: www.hkstrategies.com

ARQUITETURA
MGLS - Engenharia e Construção, Lda
Rua da Boavista, 102
4700-416 Sé - Braga
Tel.: 258 071 515
E-mail: geral@mgls.pt
Site: www.mglsgroup.com
Paulo Martins Arquitetura & Design
Rua de Marques Gomes, 2, Loja A
3800-221 Aveiro
Tel.: 234 135 831
E-mail: geral@paulomartins.com.pt
Site: www.paulomartins.com.pt
SABRAB
Alameda dos Oceanos, 61 - 0.1
1990-208 Lisboa
Telm.: 926 476 935
E-mail: sabrab@sabrab.com
Site: www.sabrab.com
Traço Alternativo
Arquitectos Associados
R. de Eugénio de Castro, 280, Sala 234
4100-225 Porto
Tel.: 225 105 331
E-mail: geral@talternativo.com
Site: www.talternativo.com

ARTIGOS
Batimat
Paris Expo Porte de Versailles
E-mail: info@batimat.com
Site: www.batimat.com
Itecons
Rua Pedro Hispano, s/n
3030-289 Coimbra
Tel.: 239 798 949
E-mail: itecons@itecons.uc.pt
Site: www.itecons.uc.pt

FILA España Industria Química, SL
Ctra. N-340, km 948
12592 Chilches (CS) Espanha
Telm.: +34 964 590 101
Site: www.filasolutions.com
Grupo Puma
Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20
41700 Dos Hermanas - Sevilla
Tel.: +34 954 691 351
Site: www.grupopuma.com
Gyptec - Gessos Técnicos, SA
Parque Industrial e Empresarial da
Figueira da Foz
3090-380 Figueira da Foz
Tel.: 233 403 050
E-mail: geral@gyptec.eu
Site: www.gyptec.eu
Iberfibran - Poliestireno Extrudido, SA
Av. 16 de Maio, Zona Industrial de Ovar
3880-102 Ovar
Tel.: 256 579 670
E-mail: iberfibran@iberfibran.pt
Site: https://fibran.pt
Jormax Indústria, Lda
Zona Industrial Rio-Meão
4520 Santa Maria Feira
Tel.: 256 783 591
E-mail comercial@jormax.com
Site: www.jormax.com
Reynaers Aluminium, SA
Parque Industrial Manuel da Mota
Av. Infante D. Henrique, 17, Apt. 234
3100-354 Pombal
Tel.: 236 209 630
E-mail: portugal@reynaers.com
Site: www.reynaers.pt

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

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Engenharia Civil
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães
E-mail: rute@civil.uminho.pt
Site: www.civil.uminho.pt

DOSSIER
ECOEFICIÊNCIA

ECONOMIA

CTESI
Barros&Moreira
Rua Industrial da Ponte Seca, 8
2510-752 Gaeiras - Óbidos
E-mail: geral@barros-moreira.pt
Site: www.ctesi.pt
Caleffi - Hydronic Solutions, Lda
Rua Poça das Rãs, 42
Milheirós
Apartado 1214
4471-909 Maia
Tel.: 229 619 410
E-mail: info.pt@caleffi.com
Site: www.caleffi.com
Grup Gamma, SA
C/ Ramon Esteve, 16-18, Pol. L’illa
08650 Sallent, Barcelona
E-mail: msibili@gamma.es
Tel.: +34 687 719 155
Site: www.grupogamma.com
Grupo Sosoares
Rua do Campo Alegre, 474
4150-170 Porto
Tel.: 226 096 709
E-mail: comercial@sosoares.pt
Site: www.grupososoares.pt

Roca, SA
Ap. 575, Madalena
2416-905 Leiria
Tel.: 244 720 000
E-mail: roca.portugal@pt.roca.net
Site: www.roca.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

Secil Brands, Lda
Avenida Eng.º Duarte Pacheco, 19 - 7º
1070-100 Lisboa
Tel.: 217 927 100
E-mail: secil@secil.pt
Site: www.secil-group.com

Tarkett, SA
Est. Octávio Pato, Comp. Vale da Serra
Edifício Tarkett
2635-631 Rio de Mouro
Tel.: 214 276 430
Site: www.tarkett.pt

Lenargatecnic, Lda
Rua dos Castanheiros, 11, Boa Vista
2420-415 Leiria
Tel.: 244 723 720
E-mail: geral@lena.pt
Site: www.lena.pt
Saint-Gobain Portugal, SA
Rua da Carreira Branca
Zona Industrial de Taboeira
3800-055 Aveiro
Site: www.weber.saint-gobain.pt

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

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
RESERVE

JÁ!

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.pt
Site: 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
Casa Peixoto
Zona industrial 1ª fase, Neiva (sede)
4935-231 Viana do Castelo
Tel.: 258 359 800
E-mail: info@casapeixoto.pt
Site: www.casapeixoto.pt

PONTE PEDONAL AROUCA 516
Vencedor dos Prémios Construir 2020
“Melhor Projeto Público“ na categoria de Engenharia

Município de Arouca

GARANTIA NA CONSTRUÇÃO

PEGA
Mais fácil.

Mais rápido. Mais cómodo. Mais sustentável.

BEM VINDO A UMA NOVA FORMA DE TRABALHAR.

grupopuma.com

