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Caro Colega, 
 
A incerteza volta a aumentar!  
 
Estamos a enfrentar novos desafios, agora 
com o esperado aumento das taxas de 
juro, com vista a trazer a inflação para pró-
ximo dos 2%. 
 
A economia necessariamente irá registar 
um arrefecimento, mas, segundo dados 
publicados recentemente, não se esperam 
crescimentos negativos da economia por-
tuguesa, nem para 2023, nem para 2024. 
Do mal o menos. 
 
Se na economia como um todo se espera 
uma redução acentuada do crescimento, 
crescimento que existirá, na construção, 
segundo o Modelo de Previsões da 
APCMC, a redução, ao que se espera, não 
será tão acentuada e, consequentemente, 
a venda de materiais de construção deve 
acompanhar esse crescimento, então mais 
modesto mas positivo.  
 
Vamos olhar em frente com otimismo, mas 
atentos à envolvente. Como todos sabe-
mos, nada é garantido, bem pelo contrário, 
a única certeza que temos é que tudo 
muda constantemente. Os preços da ener-
gia, a inflação, as taxas de juro, a possível 
recessão em alguns países europeus, tudo 
está ligado…   
 

Nos dias 22, 23 e 24 de Setembro decor-
reram, em Lisboa, dois eventos dignos de 
nota: os Congressos da APCMC e da 
FEST. 
 
Estivemos reunidas mais de 230 pessoas 
entre os dois eventos, que foram de certa 
forma complementares. A minha perce-
ção é que todos tivemos um sentimento 
de pertença a um projeto positivo, útil às 
nossas empresas e inspirador para o 
futuro.  
 
Se no Congresso nacional ouvimos dizer 
que a construção não está em crise, nas 
palavras do Prof. Fernando Alexandre, 
um dos economistas mais ouvidos atual-
mente em Portugal, e o CEO da Grohe, o 
Sr. Jonas Brennwald, a reforçar a aposta 
na parceria com o canal da distribuição 
tradicional, no Congresso europeu, com 
excelentes oradores internacionais, o 
apelo foi para a mudança, a inovação, a 
aposta na experiência do cliente, nas fer-
ramentas de inteligência artificial para 
melhorar a tomada de decisão e a satis-
fação do cliente - não devemos procurar 
fidelizar o cliente, devemos “fidelizarmo- 
-nos ao cliente”… -, finalizando com uma 
perspetiva muito interessante sobre a 
China e a velocidade da mudança, que 
também nos deve fazer refletir, já que não 
é suficiente mudar, é necessário mudar 
rápido! 
 

Mas como a atividade da nossa Asso -
ciação não para, convido os Ilustres Co -
legas a reservar já nas vossas agendas o 
dia 13 de Outubro. Agora no Porto, integra-
do na Concreta, vamos comemorar o Dia 
do Comerciante de Materiais de Cons -
trução com uma manhã muito preenchida. 
 
Começamos com a Grande Conferência 
APCMC, cujo tema não poderia ser mais 
apropriado - As Parcerias Estratégicas -, 
com o Prof. José Luís Alvim, da Porto Bu -
siness School, a abordar este tema, segui-
da de uma mesa redonda com em presas 
lí deres nacionais - Comerciantes e Fa bri -
can tes -, encerrando com a entrega de 
pré mios e medalhas de mérito comercial e 
as sociativo. 
 
Em 2022 ainda teremos pelo menos mais 
uma iniciativa, o nosso Jantar de Natal, 
com a tradicional visita a um fabricante de 
Materiais de Construção, patrocinador 
des te importante evento para a nossa vida 
associativa.  
 
O associativismo está vivo nos Materiais 
de Construção! 
 
Obrigado, Caro Colega, pelo seu contribu-
to! 
 
Bons negócios e espírito associativo. 
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Divulgação

tacto com um bónus! A Sintra Twins é uma 
torneira sem contacto e, simultaneamente, 
um dispensador automático de sabão numa 
só unidade. 
 
Ambos os equipamentos foram projetados 
na mesma base, tornando-os perfeitos para 
instalações já existentes, pois não há neces-
sidade de fazer um furo adicional no lavató-
rio para o dispensador de sabão. 
 
Pode transformar a casa de banho pública 
num ambiente livre de germes com uma 
solução de água e sabão completamente 
livre de contacto, apenas retirando a torneira 
manual antiga e substituindo-a por uma tor-
neira e um dispensador de sabão Sintra 
Twins. 
 
A Sintra Twins é ativada por um sensor infra-
vermelho embutido na bica e é alimentada 
por um transformador de 12V, com uma ver-
são a pilha disponível mediante solicitação. 
 
O bico da torneira é adequado para uso com 
água fria ou pré-misturada, e o bico do dis-
pensador de sabão fecha automaticamente 
sem pingar; inclui ainda uma garrafa de 
sabão de 1L e um suporte para garrafa. 
 
A Sintra Twins dispõe ainda de um controlo 

remoto opcional que permite controlar 
alguns parâmetros, como a quantidade 
de sabão para uma poupança máxima e 
uma função de desligar temporário que 
está disponível para utilização durante a 
limpeza. 
 
A torneira sem contacto Sintra Twins e o 
dispensador de sabão são ativados 
automaticamente quando os utilizadores 
colocam as mãos ao alcance do sensor 
da bica, e param quando os utilizadores 
retiram as mãos. A fácil instalação torna 
esta torneira a solução perfeita e de 
manutenção fácil. A Sintra Twins é 
robusta e duradoura mesmo nos locais 
mais difíceis e movimentados. 
 
A solução ajuda a manter as casas de 
banho limpas, poupa água e sabão e é 
super eficaz na prevenção da contami-
nação cruzada nesta nova era pós pan-
demia, em que todos queremos tocar 
menos nas áreas públicas, principal-
mente nas casas de banho públicas. 
 
Combinando um design elegante com 
características antivandalismo, a Sintra 
Twins é ideal para escritórios, hotéis e 
restaurantes, aeroportos, e qualquer 
ambiente de casa de banho pública. 

O Novo modelo Sintra Twins da Benkiser é 
uma solução inovadora, sem contacto, para 
casas de banho públicas; substitui as antigas 
torneiras manuais que estão a tornar-se rapi-
damente irrelevantes na era pós-pandemia. 
 
Esta não é, no entanto, apenas uma torneira 
sem contacto; esta é uma torneira sem con-

SINTRA TWINS I Solução inovadora da Benkiser, sem contacto, para casas de banho públicas 
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Já imaginou uma torneira de cozinha que 
remove 75% dos pesticidas das frutas e 
legumes, elimina 99% das bactérias presen-
tes nos utensílios do dia-a-dia, como espon-
jas, bancada, tábuas de carne e acaba com 
odores fortes, como alho, cebola e peixe?  
 
A Erix apresenta-lhe DocolOzônio, a torneira 
que garante uma limpeza sem igual em ape-
nas 30 segundos!  
 
A torneira DocolOzônio está ligada a um 
gerador de ozono que fica por baixo da ban-
cada da cozinha. Ao acionar o botão 
TechFlow® do lado esquerdo da torneira, o 
ozono mistura-se com a água. Quando o led 
está verde, indica que o gerador está ligado 
e há ozono na água. Quando o LED está 
apagado, indica que o gerador está desliga-
do e a água está sem ozono. 
 
O ozono é um esterilizante natural que ao 
entrar em contato com as bactérias, des-
trói os micro-organismos. É mais rápido e 
mais eficiente que o cloro na eliminação 
de agentes nocivos à saúde com a vanta-
gem de não deixar resíduos na água nem 
no meio ambiente. A sua eficácia compro-
vada é de 99% em apenas 30 segundos 
de uso. 

Torneira DocolOzônio da Erix  
Com um toque elimine bactérias, agrotóxicos e maus odores na cozinha 
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Extrusal renova presença online

lizador valoriza o imediato e ser surpreendido 
com novidades sucessivas.” Sustenta a res-
ponsável. 
 
Caracterizado pelo seu dinamismo, o novo 
site da Extrusal (www.extrusal.pt) apresenta 
o catálogo de produtos/soluções em alumínio 
para os dois setores de atividade do Grupo: 
a Arquitetura e Indústria (automóvel e geral). 
Cada utilizador é direcionado para secções 
personalizadas cuja informação é ajustada a 
cada perfil, quer em termos de linguagem 
como de áreas de interesse. É contemplada 
a possibilidade de registo para acesso a 
documentação técnica restrita (catálogos, 
fichas técnicas, ficheiros CAD e acesso à 
biblioteca BIM Extrusal) e à subscrição da 
newsletter. Para os clientes de Arquitetura 
(Arquitetos, Instaladores e consumidores 
finais) é possível ainda aceder ao serviço 
Extrusal Certifica, o qual garante a correta 
fabricação e montagem dos sistemas de cai-
xilharia, garantindo assim os desempenhos 
térmicos e acústicos das soluções. 
 
Na área institucional, a Extrusal apresenta o 
seu posicionamento no mercado, o seu pro-

cesso produtivo, as políticas de qualidade e 
ambiente (ambiente (ISO 14001, ISO 9001, 
Qualanod e Qualicoat), e o papel do alumínio 
na economia circular. 
 
De acordo com Sílvia Marques é preciso desmi-
tificar alguns conceitos pelo que “foi implemen-
tada uma secção E-Journal onde debatemos 
algumas temáticas alusivas ao alumínio porque 
acreditamos que há informação relevante sobre 
as vantagens do alumínio para o dia-a-dia dos 
consumidores, das empresas e na defesa da 
sustentabilidade ambiental e da economia cir-
cular. Quando abordadas sobre as temáticas, 
muitas pessoas desconhecem as reais mais-
valias deste material no ecossistema e nas 
suas vidas, e na aplicabilidade deste material 
tão multifacetado e valioso.” 
 
Segundo a fonte, a nova presença online impul-
sionará novas abordagens estratégicas do 
grupo pela melhor compreensão do seu públi-
co, do que procura e do que ambiciona. A 
Extrusal consolidou a sua presença online pela 
integração do seu site com as suas redes 
sociais, Facebook, Instagram, Linkedin e 
Youtube. 

Cada vez mais focada no Digital, a 
Extrusal apresenta a sua nova imagem 
na web. 
 
Lançada no passado mês de Agosto, a 
nova presença online da Extrusal é a 
mais recente aposta do Grupo no digital. 
 
Com este novo projeto a Extrusal preten-
de responder às necessidades atuais do 
mercado e às expectativas dos utilizado-
res. As funcionalidades introduzidas e a 
organização da informação potenciam 
uma melhor interação e proximidade com 
o público, sublinha Sílvia Marques, res-
ponsável de comunicação do Grupo 
Extrusal. 
 
“A era do digital, que nos acompanha há 
já alguns anos e cada vez mais presente 
nas coisas, the internet of things, arras-
tam consigo grandes desafios às empre-
sas e aos consumidores. A quantidade e 
o tipo de informação, por um lado, e por 
outro, os canais e os dispositivos utiliza-
dos nessas interações. Esta seleção 
torna-se um desafio na medida que o uti-
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ocupa muito pouco espaço e oferece muito 
espaço de arrumação.  
 
CASA DE BANHO REGULÁVEL EM ALTURA COM 
TECNOLOGIA TURBOFLUSH 
 
A série Geberit ONE destacou-se desde a 
sua criação pela sua engenhosa sanita. 
Trata-se da primeira sanita suspensa do mer-
cado que permite ajustar a sua altura de ins-
talação na própria porcelana da sanita, sem 
precisar de tocar em nada a estrutura de 
montagem, nem as fixações que a prendem 
à estrutura. A altura da sanita pode baixar 1 
cm ou subir até 3 cm. Desta forma, é muito 
fácil adaptá-la às necessidades de cada utili-
zador, depois de a obra ou reforma da casa 
de banho estar praticamente terminada. 
 
Além disso, o interior da sanita apresenta 
um design sem rebordo para a descarga da 
água, o que é muito higiénico e fácil de lim-
par. Também inclui a inovadora e silenciosa 
tecnologia de descarga TurboFlush.  

A Geberit, especialista em louça sanitária e tec-
nologia para a casa de banho, apresenta este 
ano importantes novidades na série de casa de 
banho ONE. Geberit ONE, que se destaca pela 
sua espetacular sanita regulável em altura com 
tecnologia de descarga TurboFlush, completa-
se agora com lavatórios com ralo horizontal e 
sifão deslocado para a parede, móveis de lava-
tório com grande espaço de arrumação e um 
espetacular armário com espelho com ilumina-
ção ComfortLight, que se instala embutido na 
parede e apresenta 4 ambientes de luz, ajustá-
veis a partir da app Geberit Home. Uma fusão 
perfeita entre inovação tecnológica e o melhor 
design exterior.  
 
LAVATÓRIOS DE DESIGN REVOLUCIONÁRIO 
 
O design revolucionário do ralo horizontal nos 
novos lavatórios Geberit ONE é tão compacto 
que corre discretamente ao longo da frente do 
lavatório. Assim, conseguiram-se lavatórios 
com muito pouca projeção, apenas 48 cm, 
muito inovadores e que quase não ocupam 

espaço. A tampa do ralo é de fixação mag-
nética e incorpora um prático filtro anti cabe-
lo que impede as obstruções e é muito fácil 
de limpar.  
 
MÓVEIS COM MUITAS OPÇÕES DE DESIGN E ARMA-
ZENAMENTO  
 
Além disso, a série de casa de banho 
Geberit ONE oferece muitas opções de 
design graças aos novos móveis. 
Fabricados em aglomerado de madeira de 
três camadas de grande qualidade, altamen-
te resistente à água e à humidade, incluem 
acabamentos em oito cores diferentes. 
 
ARMÁRIO DE ESPELHO COM ILUMINAÇÃO CON-
FORTLIGHT 
 
O novo armário com espelho Geberit ONE 
está disponível em diferentes tamanhos, em 
alumínio anodizado ou branco, e com espe-
lho completo ou com nicho iluminado. 
Instala-se embutido na parede, por isso 

Série de casa de banho Geberit ONE
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SOLYD reforça sustentabilidade com materiais GROHE que poupam até 70% no consumo da água 

aposta na centralidade do impacto ambiental e 
social dos seus projetos e uma grande cons-
ciência do impacto da atividade no meio 
ambiente e por isso procuram-se soluções e 
parcerias, como com a GROHE, para assegu-
rar que os projetos respondem aos desafios 
climáticos e minimizam o impacto ambiental”. 
 
Daniela Silva, Leader, Projects Channel, na 
GROHE Portugal, acrescenta que “todos nós, 
intervenientes no desenvolvimento de novos 
projetos, das futuras cidades, temos a respon-
sabilidade de promover e selecionar soluções 
e tecnologias que permitam aumentar a efi-
ciência hídrica e energética dos edifícios. O 
nosso objetivo assenta em ser possível fazer 
uma utilização racional dos recursos, manten-
do o prazer e o conforto da utilização habitual 
dos mesmos. Mais que um parceiro de negó-
cio, a SOLYD Property Developers é nosso 
parceiro no compromisso para com o meio 
ambiente e, em ambas as vertentes, estamos 
em perfeita harmonia.” 
 
A parceria insere-se, assim, na estratégia da 
SOLYD em afirmar-se como líder no compro-
misso da sustentabilidade no setor imobiliário, 
através do desenvolvimento de projetos inova-
dores no mercado de promoção imobiliária em 
Portugal. 
 
FONTE: NEWSBLAST 

A SOLYD Property Developers (“SOLYD”) e a 
GROHE estabeleceram uma parceria estraté-
gica para incluir soluções avançadas de sus-
tentabilidade e eficiência nos edifícios desen-
volvidos pela promotora. Os materiais 
GROHE, nomeadamente os mecanismos de 
descarga, e as torneiras de banho e de cozi-
nha, permitem poupar até cerca de 70% do 
consumo da água. Com o sistema GROHE 
EcoJoy, através de um redutor no caudal das 
torneiras, estas economizam significativamen-
te o consumo de água mantendo a experiên-
cia na utilização. 
 
Os projetos Villa Unika (no Estoril), ALTEAR 
(na Alta de Lisboa), MIREAR e Miraflores Park 
(ambos em Miraflores) contam já com as solu-
ções sustentáveis da GROHE. Esta parceria 
prevê ainda que projetos residenciais futuros 
continuem a incorporar soluções de banho e 
cozinha que combinem os designs mais 
recentes com características sustentáveis e 
com benefícios para o ambiente. 
 
Estas soluções têm um estilo cosmopolita e 
permitem uma gestão sustentável da água, 
indo assim ao encontro das características 
dos projetos da SOLYD, que combinam 
modernidade com sustentabilidade. 
 
No projeto Villa Unika, as cozinhas serão equi-
padas com um Water System. Através da 

GROHE Blue Home é assegurada a purifi-
cação da água via um filtro de várias fases, 
permitindo obter não só água fresca, como 
também gaseificada. Este sistema tem dois 
canais internos isolados, onde a água não 
se mistura, garantindo a máxima qualidade. 
Com esta solução, para produzir um litro de 
água filtrada é necessário apenas um litro 
de água e 18g de CO2, enquanto no método 
tradicional de engarrafamento são necessá-
rios sete litros de água e 109g de CO2. 
 
As soluções pensadas para os espaços de 
banho são também sustentáveis, com mis-
turadoras que têm um redutor no caudal 
que permite uma poupança bastante signifi-
cativa. Com a tecnologia SilkMove, os maní-
pulos são facilmente manuseados, o que 
permite um controlo absoluto sobre o fluxo, 
bem como a temperatura desejada. 
 
A preocupação com o meio ambiente e a 
sustentabilidade é um dos critérios de sele-
ção dos parceiros da promotora imobiliária. 
Nesse sentido, surge a colaboração entre a 
SOLYD e a GROHE, líder mundial de arti-
gos sanitários e marca global dedicada a 
fornecer produtos de água inovadores e 
sustentáveis. 
 
Sónia Santos, diretora de marketing e ven-
das da SOLYD, afirma que fazem “uma forte 
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Reabilitação cómoda e sustentável do Grupo Puma

a. A sua alta impermeabilidade: quanto 
menos poroso for, mais durável será, menos 
se sujará e mais protege da entrada de água 
no sistema cerâmico. 
 
b. A homogeneidade da cor: para que as jun-
tas sejam o mais discretas possível e alcan-
cemos a uniformidade de cor que tanto pro-
curamos entre cerâmica e junta, devem ser 
escolhidas argamassas cuja homogeneida-
de de presa torne a sua cor uniforme e está-
vel ao longo do tempo. Quer conseguir esse 
efeito camaleão?  
 
c. Alta resistência mecânica: para que não 
fissure ou quebre com o tempo. 
 
d. Efeito protetor da saúde: argamassas 
bacteriostáticas, antifúngicas e antialgas, 
para que os microrganismos não proliferem 
na sua superfície. Este aspeto é ainda mais 
importante se a cerâmica for colocada em 
zonas húmidas (casas de banho, cozinhas 
ou piscinas). 
 
O Grupo Puma ajuda a alcançar a mudança 
que procura de forma confortável, duradoura 
e sustentável. 

A renovação da cerâmica tornou-se uma 
das usuais grandes mudanças na hora de 
dar um novo ar à sua casa. 
 
Atualmente, os revestimentos cerâmicos 
podem ser renovados sem a necessidade 
de remoção dos anteriores, utilizando a 
linha Profissional do Grupo Puma. Além 
disso, ajuda a minimizar o desperdício e 
reduzir o custo da mão-de-obra, assim 
como as demolições incómodas. Mas para 
isso, devem ser levadas em conta as 
seguintes considerações: 
 
1 - Avaliação do suporte: o suporte cerâmico 
antigo deve estar perfeitamente aderido à 
sua base, ser forte e resistente, que ao bater 
não soe a oco e avaliar a sua capacidade de 
suportar o peso do novo sistema cerâmico. 
 
2 - Limpeza do suporte: é sempre aconse-
lhável efetuar uma lavagem prévia ou deca-
pagem com água ligeiramente acidificada 
para que todos os resíduos que possam 
ficar na superfície (detergentes, gorduras, 
etc…) sejam removidos do suporte. Uma 
vez lavado com água acidificada, deve ser 
lavado com água limpa para remover quais-

quer vestígios de ácido que possam ter 
permanecido. 
 
3 - O adesivo a ser utilizado deve ser um 
adesivo adequado para sobreposição de 
revestimentos cerâmicos, como é a Linha 
Profissional do Grupo Puma, que aceita 
uma cerâmica existente como base de 
assentamento. São adesivos de alta pres-
tação, com alto teor em resina. (link: 
https://www.grupopuma.com/pt-PT/produ-
tos/familia/linha-pegoland-profissional-pt) 
 
4 - Colocar a nova cerâmica escolhida 
respeitando sempre as juntas de coloca-
ção (mínimo 1,5 mm no interior e 5 mm no 
exterior) entre as cerâmicas. 
 
5 - Preencha a nova junta com argamas-
sa de rejuntamento, como Pegoland 
Profissional Junta. A escolha de uma boa 
argamassa de rejuntamento é fundamen-
tal: a junta é o que dará ou não o devido 
destaque à cerâmica escolhida, e a sua 
qualidade e durabilidade são fatores 
muito importantes. Algo que devemos 
prestar atenção ao escolher um material 
de rejuntamento é: 
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ção com outras ferramentas que o ITeCons 
já disponibiliza. Será também possível identi-
ficar que soluções poderão ser adequadas, e 
mais eficientes, para um determinado projeto 
ou obra, a partir da localização geográfica. 
 
Temos assim paredes em tijolo térmico e 
acústico Preceram, com isolamento pelo 
interior em sistemas de placas de gesso 
Gyptec e lã mineral Volcalis, mas também 
soluções com isolamento pelo exterior em 
sistema ETICS com cortiça da Amorim ou 
argamassas térmicas da SECILTEK. 
 
Partindo desta base de trabalho, foram ela-
borados um conjunto de fichas de paredes 
que, para além da caracterização do siste-
ma, apresenta a indicação das zonas climá-
ticas onde se recomenda a sua utilização. 
 
O relatório resumo, disponível nos sites do 
Grupo Preceram, agrupa as fichas técnicas 
em famílias de soluções, de acordo com os 
sistemas de isolamento e os valores de U 
alcançados. Mantendo sempre espessuras 
de isolamento economicamente competiti-
vas, foi possível obter soluções com valores 
de coeficientes de transmissão térmica 
superficial adequados também para edifícios 
Passive House, para todas as zonas climáti-
cas do país. 

Para além das exigências legais, existe uma 
pressão crescente para que os edifícios 
sejam energeticamente mais eficientes. As 
características da envolvente são fundamen-
tais e têm que estar descritas logo no projeto 
de arquitetura. 

A nova biblioteca de paredes exteriores foi 
desenvolvida em parceria com o IteCons, 
que aceitou o desafio do Grupo Preceram 
para levar a cabo a caracterização técnica 
de um conjunto de soluções construtivas 
que combinassem materiais das várias 
empresas do grupo, mas também de outras 
empresas parceiras. 
 
As soluções construtivas foram definidas no 
sentido de dar resposta aos requisitos legais 
de comportamento térmico dos edifícios. Ou 
seja, o objetivo foi o de encontrar e caracte-
rizar soluções para auxiliar os projetistas a 
melhorar o desempenho energético das 
suas construções.  
 
Todas as soluções apresentadas são ade-
quadas a edifícios com necessidades ener-
géticas quase nulas, os chamados nZEB. 
 
A ideia surgiu para apoiar os técnicos proje-
tistas na definição de soluções para a envol-
vente opaca vertical, caracterizadas e identi-
ficadas, de forma a cumprir os critérios da 
nova legislação de certificação energética 
dos edifícios. 
 
O desenvolvimento deste conceito, que foi 
apresentado ao público na Tektónica, trouxe 
mais e melhores funcionalidades e integra-

Nova Biblioteca de Paredes nZEB I Grupo Preceram 
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OLI lança “eline” para uma higiene inteligente

A eLINE, desenvolvida no Centro de 
Investigação e Desenvolvimento da 
OLI, em Aveiro, é o resultado do encon-
tro da tecnologia e do design minimalis-
ta. Fabricada em aço inoxidável, o que 
lhe confere uma elevada resistência, 
esta solução possui um sistema de blo-
queio antivandalismo, tornando-a ideal 
para casas de banho públicas. 
 
Com recurso à tecnologia patenteada e 
aos elevados padrões de qualidade de 
fabrico, a OLI desenvolve continuamen-
te melhores soluções sanitárias para 
transformar os espaços de banho em 
lugares hidricamente eficientes, intuiti-
vos e inclusivos. 
 
A OLI integra o “top 10” das empresas 
portuguesas que mais patenteiam na 
Europa, sendo a mais inovadora no 
setor da construção, de acordo com os 
últimos relatórios do Instituto Europeu 
de Patentes. Atualmente dispõe de 38 
patentes ativas. 
 
FONTE: AD COMMUNICATION 

A OLI, líder ibérica na produção de autoclis-
mos, amplia a sua gama de soluções tecnolo-
gicamente avançadas com o lançamento da 
eLINE, uma placa eletrónica que possibilita a 
ativação da descarga de água do autoclismo 
sem contacto. 
 
O acionamento automático é controlado por 
um sensor de infravermelhos inteligente (com 
uma distância de deteção até 900 mm), que 
também adapta o volume de descarga de 
água (parcial ou completa). 
 

Com esta tecnologia sanitária, a OLI eleva os 
níveis de higiene e reduz os focos de contami-
nação nos espaços de banho, por via da 
ausência de contacto manual com a placa de 
comando, e aumenta a eficiência hídrica, na 
medida em que o volume de água da descarga 
é determinado pelas necessidades de limpeza. 
 
A eLINE está disponível em duas versões - 
Standard e Rádio -, que trazem novas funcio-
nalidades à casa de banho, como a personali-
zação das opções de higiene através do 
smartphone e a descarga remota através de 
um comando. 
 
A versão Standard, com ligação bluetooth, 
integra uma aplicação móvel, disponível em 
iOS e Android, que permite alterar as configu-
rações padrão do sistema, nomeadamente ao 
nível da calibração do motor, do perfil do utili-
zador, da monitorização da descarga, entre 
outros ajustes. 
 
A versão Rádio, para além das funcionalidades 
asseguradas pela ligação bluetooth, permite 
uma ativação remota, através de um comando 
específico. 
 



O robusto pano multiusos Mewatex é o clássico  
entre os panos de limpeza (fotos: Mewa)

Suave e ultra-absorvente: Para as oficinas automóveis,  
o Mewatex Ultra é a primeira escolha (foto: Mewa)

Os panos da Mewa são os melhores panos 
de limpeza do mundo - desde 2011 é oficial. 
Mas para tirar o máximo partido das quatro 
qualidades de panos, cada uma tem de ser 
usada no sítio certo. Como escolher a quali-
dade ideal? O que tomar em consideração? 
Os nomes técnicos dos panos parecem pro-
missores, mas o que significam exatamen-
te? 
 
Chamam-se Mewatex, Mewatex Ultra, 
Mewa tex Plus, Mewa Protex e têm as 
seguintes com binações de cores: branco e 
vermelho, branco e azul, branco e verde, 
rosa e cinzento e um todo azul. Uns são 
mais finos e outros mais grossos, com textu-
ra suave ou robusta. Hoje, cada aplicação 
tem o seu respetivo pano de limpeza ideal. A 
Mewa acompanhou a evolução do tempo da 
indústria 2.0 à indústria 4.0 e ampliou o 
leque dos panos. Há mais de cem anos, a 
empresa alemã arrancou com uma única 
qualidade de panos: No início, havia o 
Mewatex, um pano de algodão, produzido e 
tecido pela Mewa, robusto, ultra-absorvente, 
que mantém a forma e, o melhor de tudo: é 
reutilizável. Nessa altura, podia ser lavado 
até dez vezes e devolvido aos clientes, hoje 
su porta até 50 lavagens sem perder qualida-
de. Ao longo das décadas, não só o Me -
watex tem sido permanentemente otimiza-

do, como também foram desenvolvidos e 
produzidos novos panos de limpeza que 
fizeram crescer a oferta da Mewa. O ano de 
1997 foi declarado como o “Ano do Pano de 
Limpeza” e a em presa lançou logo dois no -
vos panos no merca do: o Mewatex Plus pa -
ra superfícies sensíveis e o Mewa Protex 
feito de microfibra e que praticamente não 
larga cotão. A ideia base: disponibilizar a 
cada produção e a cada oficina o pano ideal 
para a limpeza perfeita de máquinas e ferra-
mentas com um sistema circular amigo do 
ambiente. Aliás, já há mais de 40 anos que 
a lavagem sustentável tem sido o objetivo 
oficial da empresa, alcançado me diante ele-
vados padrões ambientais nas fábricas. 
 
TODAS AS QUALIDADES DE PANOS ESTÃO DISPO-
NÍVEIS EM TEXTILSHARING 
 
Hoje chamamos ao sistema de panos de 
limpeza da Mewa “Textilsharing” - partilha de 
têxteis. Mais de 190.000 empresas de 21 
países europeus utilizam os panos de limpe-
za da Mewa sem os possuir. A Mewa recolhe 
os panos, lava-os, avalia se estão em condi-
ções impecáveis de reutilização e devolve-
os. Este cómodo serviço completo é comum 
a todos os panos. 
 
FONTE: BUSS COMUNICAÇÃO

Guião para escolher o pano da Mewa ideal para cada utilização 
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Secil lança o primeiro betão neutro em carbono de Portugal 

a Secil dá um passo em frente na construção 
de um futuro mais sustentável, com edifícios 
e infraestruturas menos carbónicos e com 
menor impacto no meio ambiente”, afirma 
Otmar Hübscher, CEO do Grupo Secil, acres-
centando que “a Empresa segue as diretrizes 
que têm sido estabelecidas para o setor da 
indústria cimenteira e assume o compromisso 
de reduzir as emissões de CO₂ associadas à 
cadeia de valor, desenvolvendo um conjunto 
de projetos que incidem sobre o produto, a 
operação e o transporte”. 
 
O Betão Verdi Zero é, assim, um betão com 
menor intensidade carbónica, que promove a 
economia circular, através da incorporação 
de resíduos reciclados, o que implica uma 
menor utilização de matéria-prima virgem. As 
restantes emissões serão compensadas atra-
vés de um programa de compensação de 
carbono certificado pela Climate Impact 
Partners, tendo sido atribuído o selo de 
CarbonNeutral® Product. 

Reforçando o seu compromisso no comba-
te às alterações climáticas, o Grupo Secil 
aderiu à Science Based Targets initiative 
(SBTi), definindo as metas internas de 
redução de emissões near term (2030), 
com base em dados científicos e na verifi-
cação, por parte desta organização inter-
nacional, do cumprimento dos seus objeti-
vos de descarbonização. 
 
A Proteção do Planeta e das Pessoas, con-
jugada com o respeito ambiental e uma 
cidadania responsável, são as fundações 
estratégicas do Grupo. A Empresa cria 
valor com sustentabilidade, apostando na 
inovação tecnológica, promovendo novas 
soluções que contribuem para uma cons-
trução mais eficiente e desenvolvendo pro-
dutos que promovem a economia circular. 
Outro dos objetivos da Empresa é promo-
ver a vitalidade e equilíbrio dos ecossiste-
mas onde se insere e a recuperação paisa-
gística, protegendo a biodiversidade. 

A Secil acaba de lançar o Betão Verdi 
Zero, o primeiro betão com zero emissões 
de CO₂ em Portugal, um produto inovador 
e sustentável que vem ao encontro dos 
objetivos para atingir a neutralidade car-
bónica da indústria cimenteira em 2050 e 
da necessária descarbonização do setor 
da construção. 
 
O betão é um dos produtos essenciais à 
nossa sociedade e as suas propriedades 
únicas fazem com que seja um material 
de construção de eleição, sendo o primei-
ro produto manufaturado mais utilizado no 
mundo. Com este novo produto, a Secil 
vem dar resposta às novas exigências do 
mercado, que procura cada vez mais 
soluções verdes, em linha com a nova 
tendência de construção, os green buil-
dings e respetivas certificações ambien-
tais - BREEAM e LEED. 
 
“Com o lançamento do betão Verdi Zero, 
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Entrevista
Ana Raquel Fernandes l Sustainability Specialist na Leca Internacional

É claro que as preocupações com a eficiên-
cia e sustentabilidade são questões já bas-
tante enraizadas na cultura da empresa, 
com a procura de soluções mais amigas do 
ambiente. Um dos exemplos são as nossas 
soluções de enchimento que permitem um 
menor consumo de recursos - água e 
cimento. Destaco a solução com Leca® 
Uno, para o enchimento e regularização de 
pavimentos e pendentes em coberturas 
com aplicação em camada única; e a solu-
ção Leca® solta que, ao utilizar o agregado 
leve solto, permite fazer um enchimento de 
piso sem recurso a água e cimento, e por 
isso bastante mais  amigo do ambiente. 
 
Cientes de que a eficiência e a sustentabi-
lidade também são um desafio para outros 
sectores, temos trabalhado no desenvolvi-
mento de ferramentas de apoio ao proje-
tista, nomeadamente para alavancar a 
transformação digital do sector AEC - Ar -
qui te tura, Engenharia e Construção. Atual -
mente, disponibilizamos ferramentas co mo 
calculadoras de águas pluviais e cobertu-
ras planas. Além de já estar disponível no 
website leca.pt a biblioteca BIM dos seus 
produtos.  

A Leca® é uma marca registada de argila 
expandida desde 1970 no mercado portu-
guês, presente em praticamente todos os 
sectores ligados ao habitat: edifícios, infraes-
truturas e gestão das águas pluviais. 
 
Em entrevista à revista “Materiais de Cons -
trução” Ana Raquel Fernandes, Sustai na bi li -
ty Specialist na Leca Intern acio nal, explica-
nos o quanto é importante para a empresa 
as questões ligadas com a eficiência e a 
susten tabilidade. Além disso, e entre outros 
temas, dá-nos a conhecer algumas das novi-
dades da Leca. 
 
AS PREOCUPAÇÕES COM A EFICIÊNCIA E A SUS-
TENTABILIDADE ESTÃO DE ALGUMA FORMA A 
INFLUENCIAR OS PRODUTOS E A CONDUTA DA 
EMPRESA? 
 
Em termos de produto, a argila expandida 
Leca® tem atributos sustentáveis, basta 
olharmos para o seu ciclo de vida. Trata-se 
de um produto natural com caraterísticas 
únicas que permitem a sua extensa aplica-
ção e durabilidade. Após a sua utilização pri-
mária, pode ser reutilizado ou reciclado em 
outras utilizações. 

QUAIS AS NOVIDADES EM QUE A EMPRESA ESTÁ 
A APOSTAR NESTE MOMENTO? 
 
Dada a preocupação com a sustentabilida-
de das construções e a necessidade de 
conferir aos edifícios um impacto mais posi-
tivo no ambiente urbano, a construção de 
coberturas verdes nos edifícios é cada vez 
mais uma opção. Pelo que, a Leca Portugal 
SA estabeleceu uma parceria com a Nutro -
fertil, empresa produtora de substratos, e 

Fonte: copywright Saitec Offshore Technologies
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Efetivamente, nos mercados nórdicos a temá-
tica da sustentabilidade já começou a ser 
desenvolvida e trabalhada há mais tempo e 
para os quais já foi e continua a ser necessá-
rio dar resposta. Nomeadamente, através da 
transição energética dos processos produti-
vos. Por exemplo, na Leca Finlândia está a 
ser implementado um projeto que permitirá 
suprimir as necessidades energéticas do pro-
cesso através do uso de biomassa.  
 
Como referi anteriormente, o agregado leve 
Leca® pode ser reutilizado ou reciclado: na 
Suécia é possível encontrar a Leca® Tur & 
Retur. Quando uma construção chega ao seu 
fim-de-vida, o agregado leve Leca® que foi uti-
lizado inicialmente, é recolhido, testado e apli-
cado numa nova construção. 
 
Posso ainda partilhar que este ano ocorreu a 
Segunda Edição do Scandinavian Business 
Award, onde foi atribuído o prémio de 
"Produto de Construção Multiusos Mais 
Inovador" à LECA. Mas não é preciso ir aos 
mercados nórdicos, há também projetos ino-
vadores e também sustentáveis em países 
mais a sul na Europa: é o caso do projeto 
Offshore Windmill em Espanha, o projeto 

ambas propuseram ao ITECONS a emis-
são da primeira ETA - European Te chni cal 
Assessment para uma cobertura ajardina-
da em Portugal: a Leca® Nutrofertil Green 
Roof D. 
 
É possível verificar uma crescente certifi-
cação de edifícios através de sistemas 
reconhecidos como o BREEAM, LEED, 
LíderA, etc, pelo que estamos a trabalhar 
uma vez mais no apoio ao projetista para 
que a informação necessária à certifica-
ção esteja disponível digitalmente de uma 
forma simples e eficaz.  
 
Depois há vários projetos de inovação a 
serem trabalhados internacionalmente, 
como é o caso da Argila Calcinada, que 
pode ser utilizada em diversos produtos 
de base cimentícia, melhorando não só a 
sua performance como contribuindo para 
um produto com menor emissão de CO2.   
 
A SUSTENTABILIDADE É UMA TEMÁTICA QUE JÁ 
SE TRABALHA HÁ MAIS TEMPO NOS MERCADOS 
NÓRDICOS. SENDO A LECA UMA EMPRESA 
INTERNACIONAL, COM PRESENÇA NESSES MER-
CADOS, QUE AÇÕES DESTACA NESSES PAÍSES? 

DemoSATH desenvolvido pelas empresas 
Saitec Offshore Technologies e RWE, onde 
fomos desafiados a desenvolver um betão 
leve para os elementos flutuantes do protó-
tipo em escala 1:1 de um aerogerador flu-
tuante de 2 MW, que atualmente já se 
encontra no seu local de instalação, a área 
de testes BiMEP em Bizkaia (Armintza). 
Este projeto foi distinguido nos primeiros 
prémios de desenvolvimento sustentável, 
na categoria de inovação, promovidos pela 
Federación de Áridos de España.  
  
QUE OUTRA AÇÕES GOSTARIA DE DESTACAR? 
 
Não nos podemos esquecer que a sustenta-
bilidade não é apenas ambiente. A Leca 
Portugal tem participado ativamente num 
projeto de sustentabilidade social, o projeto 
Nós e (A)vós, desde o seu começo em 
2019. 
 
Temos também promovido algumas ações 
internas, para mostrar que a sustentabilida-
de é uma responsabilidade de todos, e que 
todas as ações contam. Foi o caso do even-
to interno LECA Sustainability Film Festival. 
Uma iniciativa que envolveu todos os paí-
ses, permitindo a troca de experiências e 
ações que são feitas em cada país. 
 
NA SUA OPINIÃO, QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS 
PARA A CONSTRUÇÃO, PARA OS PRÓXIMOS ANOS, 
NO QUE TOCA À SUSTENTABILIDADE? 
 
Atualmente, a construção é responsável pelo 
maior consumo de energia e de matérias-pri-
mas. Para que se atinja os objetivos de 
desenvolvimento sustentável é necessário 
alterar de forma significativa como a constru-
ção é colocada em prática. Para isso, é ne -
cessário que não só as matérias-primas dis-
poníveis sofram alterações como as práticas 
da construção. A melhoria será a aliada da 
sustentabilidade, sendo que esta será uma 
caminhada conjunta entre parceiros. 
 
Enquanto Grupo LECA, trabalhamos diaria-
mente para garantir os nossos compromis-
sos na redução das emissões de dióxido de 
carbono. O nosso compromisso é reduzir 
em 30% as emissões de CO2 até 2025 e em 
50% até 2030. Em 2050 pretendemos atin-
gir a neutralidade carbónica. Ao trilhar este 
caminho, iremos ajudar a dar resposta a 
estes desafios. 
 
Não será apenas na prática que a constru-
ção irá ter de superar desafios, a sustentabi-
lidade é efetivamente a “palavra do momen-
to” fazendo com que também a regulamen-
tação e a certificação sofram alterações. 
Tam bém estas ações irão penalizar as 
ações de green washing o que será também 
um desafio para o sector da construção.  
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me com uma Avaliação Técnica Europeia 
(ETA) emitida para esse produto. Assim, SE O 
FABRICANTE TIVER UMA ETA EMITIDA PARA ESSE 
PRODUTO, A MARCAÇÃO CE É OBRIGATória, pelo 
que o processo de aposição de marcação CE 
(Figura 1) deve ser seguido e implementado 
pelo Fabricante. 
 
A Declaração de Desempenho é o documen-
to no qual o fabricante descreve o desempe-
nho dos seus produtos relativamente às suas 
características essenciais, de acordo com as 
especificações técnicas harmonizadas apli-
cáveis, assumindo deste modo a responsabi-
lidade pela conformidade do produto com o 
desempenho aí declarado. No Anexo III do 
Regulamento (UE) N.º 305/2011, alterado 
pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 
574/2014, é apresentado o conteúdo que a 
Declaração de Desempenho deve conter. 
 
Após emissão da Declaração de Desem pe -
nho (conhecida por DoP), o fabricante está 
em condições de apor a marcação CE no 
seu produto de construção e de elaborar a 
etiqueta da marcação CE com base naquela 
Declaração. 
 
QUANDO TODAS AS ETAPAS REFERIDAS AO LONGO 
DO PROCESSO DE MARCAÇÃO CE ESTIVEREM 
CUMPRIDAS, O PRODUTO DE CONSTRUÇÃO COM 
MARCAÇÃO CE PODE SER COLOCADO NO MERCA-
DO. 

A indústria dos produtos da construção tem 
investido na investigação e desenvolvimento de 
novos produtos que respondem, adequada-
mente e com desempenhos melhorados, aos 
elevados requisitos impostos pelo setor. Por 
vezes, um produto inovador não tem enquadra-
mento nas normas harmonizadas publicadas 
em Jornal Oficial da União Europeia, pelo que a 
aposição da marcação CE não é obrigatória. 
Contudo, como a marcação CE representa um 
acréscimo de valor nos produtos, aumenta a 
vantagem competitiva e facilita a comercializa-
ção no mercado interno da União Europeia, os 
Fabricantes procuram, cada vez mais, apor a 
marcação CE nos seus produtos. 
 
Os requisitos aplicáveis aos produtos de cons-
trução estão descritos no Regulamento (UE) n.º 
305/2011 do Parlamento e do Conselho, 
comummente designado por Regulamento dos 
Produtos de Construção (RPC). 
 
A aposição da marcação CE é obrigatória, 
quando um determinado produto de construção 
se encontra abrangido por uma norma harmo-
nizada publicada em Jornal Oficial da União 
Europeia. PARA OS PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO 
QUE NÃO SÃO ABRANGIDOS POR UMA NORMA HARMO-
NIZADA, como é o caso de produtos inovadores, 
também é possível apor a marcação CE, atra-
vés da via voluntária. Neste caso, o fabricante 
poderá solicitar a emissão de uma Avaliação 
Técnica Europeia (ETA) a um Organismo de 
Avaliação Técnica (OAT). Deve assim ser veri-
ficado se existe um Documento de Avaliação 
Europeu (EAD - European Assessment 
Document) onde o produto de construção se 
inclua ou, caso tal não aconteça, a emissão da 
ETA terá de ser baseada num Documento de 
Avaliação Europeu a desenvolver pelo OAT 
para esse produto. 
 
O ITECONS - Instituto de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico para a Cons -
trução, Energia, Ambiente e Sustentabilidade é 
um dos Organismos de Avaliação Europeus em 
Portugal que poderá ajudar os fabricantes 
neste processo de avaliação técnica dos seus 
produtos e emissão de ETA. 
 
As ETA’s devem conter O DESEMPENHO A DECLA-
RAR, por níveis, por classes ou por meio de des-
crições, das caraterísticas essenciais acorda-
das com o OAT, bem como os pormenores téc-
nicos necessários para a aplicação do sistema 
de avaliação e verificação da regularidade de 
desempenho. O Fabricante e o OAT devem 
ainda combinar o controlo de produção em 
fábrica - o controlo interno documentado e per-
manente da produção realizada em fábrica - 
necessário para garantir a regularidade do pro-
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duto ao longo de todo o processo de fabri-
co. 
 
O fabricante é sempre responsável pela 
implementação e manutenção de um con-
trolo de produção em fábrica do produto 
que deverá responder aos requisitos do 
sistema de avaliação e verificação da regu-
laridade do desempenho (AVCP - Asses s -
ment and Verification of Constancy of Per -
for mance) aplicável. 
 
O sistema AVCP aplicável depende do tipo 
de produto e da utilização pretendida e é 
definido ao nível da Comissão Europeia e 
estabelecido em mandatos de normaliza-
ção. NO CASO DE UM PRODUTO ABRANGIDO 
POR UM DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO EUROPEU 
(EAD), O SISTEMA AVCP PODE SER CONSUL-
TADO NESTE DOCUMENTO. O Regulamento 
dos Produtos da Construção prevê a possi-
bilidade de implementação de cinco tipos 
de sistemas AVCP (Sistemas 1, 1+, 2+, 3 e 
4), sendo que, à exceção do Sistema 4, os 
restantes sistemas preveem a intervenção 
de um ORGANISMO NOTIFICADO (Figura 2). 
 
De acordo com o artigo 4.º do Re gu -
lamento dos Produtos de Construção, O 
FABRICANTE DEVE ELABORAR UMA DECLARA-
ÇÃO DE DESEMPENHO PARA O SEU PRODUTO DE 
COnstrução quando este for abrangido por 
uma norma harmonizada ou estiver confor-

Sabia que… o detentor de um produto de construção com ETA tem de apor a marcação CE no produto?

Figura 1 - Esquematização do processo de aposição da marcação CE em produtos de construção.

Figura 2 - Esquematização da intervenção de cada entidade nos diferentes AVCP.

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

Visite também o site dedicado http://app.apcmc.pt
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pela nova assinatura na marca: “argamassas téc-
nicas para a construção”. 
 
Queremos ser cada vez mais reconhecidos pela 
qualidade de todas as nossas argamassas: desde 
cimentos cola e rebocos a argamassas mais técni-
cas e de reabilitação, na área do isolamento térmi-
co, na área de argamassas ecológicas à base de 
cal ou de reparação de betão, refere Michael Fran -
co, gerente da ARGATECNIC. 

A nova imagem e posicionamento da marca serão 
comunicados através de campanhas outdoor, novo 
website, folhetos, revistas da especialidade, open 
days em clientes, redes sociais, bem como através da 
rede comercial. 

NUM MERCADO TÃO COMPETITIVO E EM 
CONSTANTE MUDANÇA, 40 ANOS SÓ SÃO 
POSSÍVEIS COM CAPACIDADE DE ADAPTA-
ÇÃO E EVOLUÇÃO. ASSIM, E COMO FORMA 
DE ASSINALAR ESTE ANIVERSÁRIO, A 
MARCA ASSUME UM NOVO NOME E UMA 
NOVA IMAGEM, MANTENDO A QUALIDADE E 
CONFIANÇA DE SEMPRE, TORNANDO-A 
MAIS MODERNA E PREPARADA PARA O 
FUTURO, REFERE MICHAEL FRANCO, 
GERENTE DA ARGATECNIC. 
 
Trata-se de um rebranding total, uma 
nova identidade visual, que inclui 
mudança de nome, novas cores, 

embalagens de produtos, site e restan-
tes suportes de comunicação. ARGA-
TECNIC provém de uma empresa de 
raízes familiares, apaixonada pelo 
pelo mundo da construção.  
 
O início da sua história remete-nos 
para uma garagem localizada na Boa 
Vista, Leiria, onde Diamantino Brás 
Franco, fundador da empresa, come-
çou com o fabrico de cimentos cola. 
Foi a primeira marca portuguesa certi-
ficada nesta gama de produtos. Hoje, 
40 anos depois, conta com umas insta-
lações de 10.000 m², capacidade pro-
dutiva diária de 1200 toneladas nas 
suas 3 linhas de produção, que lhe 
permite desenvolver e fabricar um 
maior leque de produtos, suportados 
pelo seu laboratório dedicado, não só 
ao rigoroso controlo de qualidade, 
como à investigação e desenvolvimen-
to de novos produtos e soluções. 
 
O objetivo deste rebranding é moderni-
zar a marca e prepará-la para o futuro, 
assim como espelhar a sua oferta e 
posicionamento atuais. Pois não se 
trata exclusivamente de uma mudança 
de nome e de logótipo, é uma mudan-
ça de posicionamento, acompanhada 

Aos 40 anos LENA ARGATECNIC revitaliza-se e muda para ARGATECNIC

MICHAEL FRANCO Gerente - ARGATECNIC
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Pela sexta vez efetuamos as previsões dos volumes de negó-
cios esperados para o setor da construção, desta vez para atua-
lizar as previsões para os anos de 2022, 2023 e 2024 que efe-
tuamos em fevereiro deste ano. Tal como nas cinco previsões 
anteriores dividimos o setor em seis grupos: construção resi-
dencial, não residencial e engenharia civil, sendo que em cada 
uma destas divisões considerou-se o estado novo e reabilita-
ção. 
 
Depois de vários anos em queda, o setor a partir de 2016 ence-
tou a tão esperada retoma, que se tem mantido desde essa 
altura e que se estima que pelo menos até 2024 se verifique, 
embora atendendo a diversos fatores, estes crescimentos pre-
vistos sejam mais modestos do que aqueles que os modelos 
previam em fevereiro. 
 
Quando estávamos a começar a sair da pandemia do Covid-19, 
de uma forma inesperada (ou talvez não), Putin resolveu invadir 
a Ucrânia e com isso desencadeou uma crise que só a história 
saberá como vai terminar. 
 
Estamos a viver tempos conturbados, com níveis de inflação 
que já não eram vistos há décadas e para o seu combate, os 
bancos centrais terão que lançar políticas monetárias contracio-
nistas, para controlar a escalada dos preços. Em termos de efei-
tos a mais rápida dessas políticas é de uma forma gradual subir 
as taxas de juro de referência, provocando com isso um arrefe-
cimento da economia e um controle da inflação, para depois 
começar a descer, para níveis de 2%. 
 
O reverso da medalha para as empresas e no caso concreto 
para o setor da construção, é que as taxas de juro para a com-
pra de habitação, acompanharão essas subidas das taxas dire-
toras, elevando as prestações das famílias. Decisões de com-
pra de habitação serão adiadas, porque o esforço financeiro 
para cumprir com a prestação do crédito à habitação será supe-
rior e os bancos não aprovarão os créditos. 

A APCMC APRESENTOU NO 
PASSADO MÊS DE JULHO AS PRE-
VISÕES DE VERÃO PARA OS 
SETORES DA CONSTRUÇÃO E 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. A 
ATUALIZAÇÃO DAS PREVISÕES 
PARA O PERÍODO DE 2022, 2023 
E 2024, FOI FEITA COM BASE NO 
MODELO ECONOMÉTRICO DESEN-
VOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA 
A APCMC. 

Como as famílas usufruem de rendimentos fixos, e mesmo com 
alguma subida dos salários, o poder de compra diminui, deixando 
ainda uma margem menor para o pagamento da prestação. As 
famílias são afetadas duplamente com esta situação excecional que 
estamos a viver. 
 
Por estes motivos e pelo menor crescimento projetado para o PIB, 
do que aquele que estava previsto em fevereiro, os resultados dos 
nossos modelos apontam para crescimentos setoriais mais modes-
tos, principalmente nos anos de 2023 e 2024.  Apesar de serem pre-
visões mais modestas, continuamos a acreditar que o setor conti-
nuará a crescer. 
 
Tendo em todos os casos como ano base os valores verificados em 
2017, e considerando sempre preços constantes em relação a esse 
ano, estimamos que os volumes de negócios da construção nova 
aumente 3,9%, 2,8% e 1,5% em 2022, 2023 e 2024 respetivamente 
e o volume de negócios de reabilitação residencial aumente 3,6%, 
2,6% e 2,2%, também no mesmo período. 

Em relação ao volumes de negócios da construção não residencial 
em estado de novo, estimamos que aumente 2,4%, 2,0% e 1,6% em 
2022, 2023 e 2024 respetivamente e o volume de negócios de rea-
bilitação aumente 3,2%, 2,6% e 2,1%, também no mesmo período.

Previsões de Verão para os Setores da Construção e Materiais de Construção 
Prof. Manuel Nogueira 

Construção Total 

Habitacional nova

Construção habitacional - renovação

Construção não habitacional - nova (%) 
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No que se refere à engenharia civil em estado de novo, estimamos 
que aumente 4,4%, 4,0% e 3,3% em 2022, 2023 e 2024 respetiva-
mente e o volume de reabilitação aumente 4,0%, 3,1% e 3,0%, 
ainda no mesmo período.

Todos os subsetores do comércio de materiais de construção tam-
bém verão os seus volumes de negócios aumentar nos três anos 
considerados, embora também venham a ser vítimas da conjuntora 
atual. Estimamos que o comércio por grosso de máquinas para a 
indústria extrativa, construção e engenharia civil aumente os seus 
volume de negócios em 2,5%, 2,2% e 2,0% respetivamente em 
2022, 2023 e 2024.

e 2,3% em 2022, 2023 e 2024, respetivamente. Também estimamos 
que os volumes de negócios do comércio por grosso de madeiras 
materiais de construção e equipamento sanitário aumentem em 
3,4%, 2,7% e 2,6% em 2022, 2023 e 2024, respetivamente.

No que se refere ao comércio por grosso de minérios e metais, esti-
mamos que aumente os seus volumes de negócios em 3,4%, 2,2% 

Já o comércio por grosso de ferragens, ferramentas e artigos para 
canalizações e aquecimento deverá ver os seus volumes de negó-
cios aumentarem em 3,5%, 2,6% e 2,5% em 2022, 2023 e 2024, 
respetivamente. Finalmente em relação ao subsetor de comércio a 
retalho de ferragens, tintas, vidro, equipamento sanitário, ladrilhos e 
similares, estimamos que os volumes de negócios crescam 3,7%, 
2,5% e 2,8% em 2022, 2023 e 2024, também respetivamente.

Para finalizar, queremos transmitir mais uma vez uma mensagem 
de esperança aos empresários do setor. Apesar de estarmos a viver 
tempos conturbados e incertos, as previsões para o setor do comér-
cio dos materiais de construção, apontam que o setor deve conti-
nuar em crescimento. Apesar de se projetarem crescimentos mais 
modestos para 2023 e 2024, não deixam de ser crescimentos.

Comércio por grosso de máquinas para a indústria extrativa,  
construção e engenharia civil

Construção não habitacional - renovação (%) 

Engenharia civil - nova (%) 

Engenharia civil - renovação (%) 

Comércio por grosso de minérios e metais (%) 

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

Comércio a retalho de ferragens, tintas, vidros, equipamento  
sanitário, ladrilhos e similares (%) 

Total Materiais de Construção 
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SikaTherm® - Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior (Etics) 
Sika

• Proteção mais duradoura do edifício relati-
vamente aos agentes atmosféricos e conta-
minantes; 
 
• Revalorização do imóvel. 
 
Na parte dos revestimentos exteriores deco-
rativos (acabamentos) dos sistemas ETICS, 
a Sika desenvolveu uma vasta gama de solu-
ções estéticas, que desta forma vão ao 
encontro das mais diferentes necessidades 
dos Arquitetos. 
 
Como tal, a Sika oferece soluções inovado-
ras de revestimento mineral e orgânico, com 
elevada durabilidade, impermeáveis e “ami-
gas do ambiente” (sustentáveis). 

SIKATHERM® é um sistema completo de isola-
mento térmico pelo exterior (ETICS), formado 
por produtos de elevada qualidade, cuidadosa-
mente ensaiados e compatíveis entre si. 
 
 Ao melhorar o isolamento térmico de um edifí-
cio podemos ter ganhos energéticos superio-
res a 30-35% no consumo de aquecimento e ar 
condicionado com a diminuição de perdas, 
com a consequente diminuição de emissões 
de CO2 para a atmosfera. 
 
Portanto, um correto planeamento do isola-
mento térmico contribui para: melhorias ener-
géticas, redução de custos, melhora as 
condições de saúde e respeito pelo meio 
ambiente. 
 
A colocação de isolamento térmico pelo exte-
rior está particularmente indicado em reabilita-
ção de edifícios, que vai desta forma permitir 
solucionar facilmente o problema do isolamen-
to, sem necessidade de obras pelo interior que 
obriguem os seus ocupantes a alterar os seus 
hábitos de vida durante um determinado perío-
do de tempo. 
 
Os painéis de isolamento (poliestireno expan-
dido EPS) fixam-se nos paramentos exteriores 
de um edifício com argamassas adesivas e 

fixações mecânicas. Seguido de barramento 
armado (com rede de reforço antialcalina) 
recoberta com o revestimento exterior decora-
tivo. 
 
Ainda se pode utilizar outro tipo de painéis de 
isolamento como Lã Mineral (MW), poliestire-
no extrudido (XPS), Cortiça (ICB), etc. 
 
Os principais argumentos a favor dos siste-
mas ETICS são: 
 
• Aplicação em obra nova e reabilitação em 
qualquer tipo de clima (quente ou frio); 
 
• Melhoramentos energéticos médios de 35% 
em aquecimento e ar condicionado; 
 
• Importante redução de emissões contami-
nantes; 
 
• Aumento do conforto térmico; 
 
• Desaparecimento de humidade por conden-
sação; 
 
• Rapidez e facilidade de aplicação; 
 
• Diminuição das patologias mais comuns 
em edifícios (fissuração e micro-fissuração); 
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21º Congresso Nacional da APCMC 

Durante o evento foi possível refletir 
sobre a atividade e o futuro das empre-
sas e do setor. 
 
O encontro da APCMC terminou com a 
visita e inauguração oficial do novo 
Showroom da Grohe - Lisbon Experience 
Center, no Prata Riverside Village, em 
Lisboa. 

Seguiu-se a intervenção de Carlos Manuel 
Oliveira, Professor Convidado de Brand Ma na -
gement, do ISEG/UL e CEO da Marketingmania 
Consulting, que se  debruçou sobre “Os novos 
desafios para as empresas na era pós-digital”. 
 

Destaque ainda para a intervenção de Jonas 
Brennwald, que desde 2019 é CO-CEO e mem-
bro do Conselho de Administração da GROHE. O 
tema da sua intervenção foi: “O Futuro da distri-
buição no setor dos sanitários”. 
 

Sob o tema “O Futuro da Distribuição dos 
Materiais de Construção”, e em conjunto com 
o Congresso FEST 2022, a APCMC realizou 
no passado dia 22 de Setembro, no Hotel Altis 
em Lisboa, o 21º Congresso Nacional. O even-
to teve o patrocínio da Grohe e da Danosa, e 
contou com cerca de 80 participantes. 

Abriu os trabalhos o Presidente da Direção 
da APCMC, Carlos Rosa, seguindo-se a 
intervenção de Fernando Alexandre, doutora-
do em Economia pela Universidade de 
Londres, Professor Associado com 
Agregação da Universidade do Minho, vice-
presidente do Conselho Económico e Social, 
consultor da Fundação Francisco Manuel dos 
Santos e ex Secretário de Estado Adjunto do 
ministro da Administração Interna no XIX 
Governo, com o tema: “Que perspetivas para 
a economia portuguesa e para o setor da 
construção?” 

Carlos Rosa Carlos Manuel Oliveira 

Jonas BrennwaldFernando Alexandre
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Congresso internacional FEST 2022

Rademaker (especialista em transforma-
ção digital, inteligência artificial e foco no 
cliente), David Moody (consultor britânico 
em em presas do setor), Pascal Coppens 
(es pe cialista em inovação, nomeadamente 
no mercado da China) com as suas expe-
riências em diferentes mercados, e de 
Miguel Mu ñoz Duarte (professor de Em pre -
en dedorismo e Inovação), com várias em -
presas lançadas e uma vasta experiência 
em diferentes mercados, tais como Por tu -
gal, Espanha, EUA e México. 
 
No final, houve um debate que, além dos 
palestrantes, contou ainda com a participa-
ção de líderes das maiores empresas euro-
peias. 

A FEST - Federação Europeia de Comércio de 
Equipamentos Sanitários e Climatização, que re -
presenta associações de 15 países e que em Por -
tugal é representada pela APCMC - Asso ciação 
Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de 
Construção, realizou de 22 a 24 de Setembro o 
congresso em Lisboa, no Hotel Tivoli. 
 
O encontro surgiu num ano que está a ser positivo 
para o setor, mas que, no entanto, é penalizado 
pela maior dificuldade em garantir stock disponí-
vel, bem como o aumento dos custos nas empre-
sas, que têm obviamente impacto para todos os 
distribuidores dos materiais de construção. 
 
O congresso, com realização bianual, foi este ano 
organizado em Portugal, país que preside à fede-
ração europeia.  Johan Stevens, diretor geral da 
Sanitop e presidente da FEST, destacou que uma 
das grandes vantagens do evento “é a oportunida-
de de encontro e partilha de conhecimento, ideias 
e experiências entre as pessoas de diferentes 
empresas do setor”. 
 
O congresso teve momentos de interação não só 
a nível profissional, como também social, com a 
presença de mais de 170 participantes provenien-
tes de mais de 15 países europeus, que permiti-
ram enriquecer o debate com diferentes perspeti-
vas. 
 
O encontro teve momentos de convívio entre os 
participantes, como foi o caso do jantar de gala na 
Estufa Fria e a visita à cidade de Lisboa. 

IMPACTO NA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE 
 
Johan Stevens destacou os tempos de 
incerteza em que vivemos devido à “grande 
volatilidade em consequência da pande-
mia, da guerra na Ucrânia, da digitalização 
e das alterações climáticas. Estes fatores e 
as suas consequências estão a ter um 
impacto muito grande na experiência do 
cliente”. 
 
Esta edição do Congresso da FEST contou 
com quatro excelentes oradores internacio-
nais que expuseram diferentes perspetivas 
da experiência do cliente. 
 
Destaque para as intervenções de Nancy 

Johan Stevens

David Moody 

Nancy Rademaker 
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TIT: Fila Academy Iberia já tem a sua primeira promoção de profissionais espanhóis

específico para piscinas e áreas externas 
PH ZERO, o limpador de resíduos epóxi 
CR10, o MP90 ECO ecológico anti-man-
chas EXTREME, o limpador instantâneo 
para juntas cimenticias frescas INSTANT 
REMOVER ou o protetor com efeito revita-
lizante STONE PLUS. 
 
Também aprenderam detalhadamente o 
uso das ferramentas adequadas para reali-
zar uma correta limpeza final da obra, como 
o aspirador de líquidos, a máquina rotativa 
e o velo, através de interessantes demons-
trações práticas. No final do evento obtive-
ram o respetivo certificado. 

O novo espaço de formação prática e teórica 
de profissionais, o Fila Academy Iberia, 
conta já com a primeira promoção de profis-
sionais espanhóis formados nas suas salas 
de aula. Um total de 15 aplicadores profis-
sionais, de diferentes partes da Espanha, 
visitaram a sede da Fila Ibéria em Chilches 
(Castellón) para fazer um curso especializa-
do em limpeza, proteção e manutenção de 
superfícies. 
 
A nomeação contou com a presença do 
Presidente da Fila, Beniamino Pettenon, jun-
tamente com a sua esposa Anna Strolego, 
que viajou de Itália para conhecer a Fila 

Academy Ibéria e usufruir em primeira mão 
desta formação para profissionais do setor. 
 
O curso foi ministrado pela equipe Fila, com-
posta por Paolo Gasparin (Co or denador Fila 
Ibéria), Jordi Adsuara (Gerente Técnico e de 
Formação) e os delegados Juan Cadenas 
(Área Norte), Antonio Payán (Centro) e Re gi -
no Rubio (Área Sul). 
 
Os participantes puderam conhecer em pri-
meira mão os produtos mais inovadores da 
Fila, como o detergente desincrustante ecoló-
gico DETERDEK PRO ECO ADVANCED 
FORMULA, o desincrustante ácido energético 

Evento





32

O grupo GINT aposta numa intervenção na loja física e na dinâmica de produtos

preparar o lançamento de uma loja online. 
 
Para além do mercado português, também 
em 2011 apostou no mercado moçambicano 
através da associada ISOLMOC, que se 
encontra consolidada na comercialização de 
isolamentos, madeiras, derivados e produtos 
químicos. 
 
Também na ISOLMOC, a qualidade do servi-
ço e o acrescento de valor ao cliente são 
objetivos diários, assim como o espírito de 
“trading”, procurando sempre garantir o for-
necimento de qualquer material solicitado.

O Grupo GINT conta com mais de 25 
anos de experiência em soluções de rea-
bilitação e construção, crescendo ano 
após ano sobre pilares sólidos cujos 
pontos-chave são o profissionalismo, o 
rigor nas operações e a transparência de 
relações. 
 
Este crescimento é apenas possibilitado 
pelos excelentes resultados de uma 
equipa unida, em constante formação 
onde reina o respeito entre colegas, 
clientes e fornecedores, acreditando nas 
capacidades de trabalho de cada um. 

Foi com esta sede de inovar e vontade de 
atender as necessidades dos clientes, que o 
grupo avançou com uma forte intervenção na 
sua loja física e na sua dinâmica de produtos 
na área de máquinas, ferramentas, portas e 
pavimentos e produtos associados ao isola-
mento acústico e térmico. Este novo espaço 
vem responder de forma rápida e eficaz às 
diferentes correntes de consumo do mercado. 
 
Em reforço desta ação e atentos às evolu-
ções do mercado, o Grupo GINT tem aposta-
do na presença online, nomeadamente na 
comunicação nas redes sociais e tem vindo a 
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GROHE inaugura Lisbon Experience Center

realizar-se eventos como formações prá-
ticas de instalação de produto, reuniões, 
entre outros. Este é o sexto GROHE 
Experience Center na Europa (a seguir 
aos da Alemanha, Bélgica, França, Itália 
e Reino Unido). Para Jonas Brennwald, 
Leader na LIXIL EMENA, “a pandemia foi 
um acelerador da digitalização. Com o 
hub de experiência digital GROHE X, 
criámos um ambiente virtual onde pude-
mos continuar a interagir com os nossos 
clientes”. Mas “o futuro da experiência do 
consumidor tem de ser híbrido, e centros 
de experiência como o de Lisboa desem-
penham um papel importante. A relação 
com os nossos parceiros baseia-se na 
experiência física com os nossos produ-
tos e em ligações pessoais. Ter o equilí-
brio perfeito entre o intercâmbio digital e 
o físico permite-nos criar uma experiên-
cia verdadeiramente centrada no cliente”. 
Bruno Borges, Leader Commercial 
Portugal, LIXIL EMENA, acrescenta que 
“o novo Experience Center proporcionará 
aos nossos parceiros e clientes uma 
maior e melhor interação com a marca, 
através da experimentação dos produtos 
integrados em ambientes, dos suportes 
digitais com o portefólio alargado e do 
serviço de apoio ao cliente que vamos 
prestar”. O GROHE Lisbon Experience 
Center - localizado na Rua A, Lote 1, 
Lojas 1 e 12 no Prata Riverside Village - 
está aberto de segunda a sexta-feira das 
10h00 às 19h00, e ao sábado das 10h00 
às 14h00.  

integrados na torneira de cozinha GROHE Blue 
Pure.  
 
Numa zona central do espaço encontra as cole-
ções de lava-louças e torneiras de cozinha, onde 
vai poder saborear momentos ímpares em con-
tacto com chefs convidados que, na cozinha viva, 
utilizarão na preparação de deliciosos pratos a 
GROHE Red (sistema que fornece água a ferver 
diretamente da torneira). Já na parede SmartBox 
situa-se a infinidade de soluções sustentáveis 
com monocomando, termostáticas ou Smart Con -
trol que pode escolher para o banho, em conjunto 
com o elemento encastrável universal GROHE. 
Enquanto as gamas GROHE SPA surgem num 
contexto mais exclusivo, sendo vivenciadas num 
ambiente de luxo, requinte e bem-estar. E um 
pormenor de suma importância entre as caracte-
rísticas sustentáveis do próprio espaço: o show-
room tem um consumo de água responsável, ao 
reutilizá-la. 
 
Graças ao equipamento de realidade virtual, que 
integra conteúdos digitais com produtos físicos 
(“figital”), no GROHE Lisbon Experience Center é 
possível contactar com uma infinidade de solu-
ções e combinações, e interagir com o ecossiste-
ma de comunicação híbrido GROHE X: o primei-
ro hub de conteúdo digital criado por uma insí -
gnia da indústria sanitária. O consumidor final re -
cebe um serviço premium no Lisbon Ex pe rience 
Center, onde é acompanhado por profissionais 
que o aconselham e lhe fornecem uma lista dos 
parceiros GROHE mais perto de si, nos quais 
poderá adquirir os produtos e soluções que expe-
rimentou no showroom. A GROHE disponibiliza 
ainda um centro de formação, através do qual 
dará suporte técnico a instaladores e a distribui-
dores, nomeadamente sobre produtos novos, 
apoiado por uma sala multiusos na qual podem 

Com a inauguração do Lisbon Experience 
Center a 22 de setembro, a alemã GROHE - 
líder mundial em soluções completas para 
casa de banho e acessórios de cozinha detida 
pelo grupo nipónico LIXIL - lança em Portugal 
um novo conceito.  
 
No showroom GROHE em Lisboa os visitantes 
(dos consumidores finais aos parceiros comer-
ciais, passando por instaladores, decoradores, 
designers de interiores, arquitetos, promotores 
imobiliários ou construtores) têm oportunidade 
de interagir com o extenso portefólio da marca 
ao longo dos diversos ambientes, e de expe-
rienciar - de forma única e interativa - o “Pure 
Freude an Wasser” (Puro Prazer da Água) 
com a sustentabilidade, o design e a tecnolo-
gia premium GROHE. Esta nova plataforma 
GROHE visa contribuir para ajudar a mudar o 
comportamento do público no sentido de um 
consumo de recursos mais consciente e sus-
tentável.  
 
O GROHE Lisbon Experience Center situa-se 
a sul do Parque das Nações e junto ao rio Tejo, 
na urbanização de luxo Prata Riverside Village 
(empreendimento da autoria do arquiteto italia-
no - e prémio Pritzker - Renzo Piano). Com 
390 m² e seis ambientes em que estão expos-
tos cerca de 350 produtos de 28 famílias, dos 
quais grande parte funcionante, o showroom 
GROHE proporciona uma experiência única, 
com sugestões de ambientes de linhas con-
temporâneas e soluções sustentáveis das 
principais coleções de banho e de cozinha da 
insígnia. À entrada, o visitante é saudado pelo 
fantástico chuveiro AquaSymphony, com oito 
saídas de água. À esquerda, a GROHE dispo-
nibiliza o seu portefólio de sistemas de água fil-
trada, refrigerada e gaseificada, perfeitamente 

Evento

Jonas Brennwald, Leader na LIXIL EMENA 
Bruno Borges, Leader Commercial Portugal na LIXIL EMENA 
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Primeira convenção do Grup Gamma em Portugal

guesas, uma área onde o grupo irá colocar 
um grande esforço nos próximos anos. 
 
O Grup Gamma Portugal espera fechar 2022 
com 25 associados, atingir 50 em 2023 e 
fechar 2024 com 65. Uma vez atingido este 
número, o grupo espera cobrir o mercado 
português. 
 
A filosofia do grupo é trabalhar com grandes 
lojas, e respeitar a sua área natural de in -
fluên cia, para que possam usufruir das van-
tagens do grupo numa base de exclusivida-
de. 
 
A adesão à Gama não implica qualquer 
custo financeiro para os associados. Nem 
significa a perda do seu nome ou da sua 
marca. Em suma, significa pertencer a uma 
equipa e ter mais ferramentas para enfren-
tar o mercado.  

O Grup Gamma realizou a sua primeira con-
venção em Portugal a 21 de Julho de 2022.   O 
grupo conta atualmente com 17 associados 
portugueses, para além dos 357 espanhóis. 
 
A convenção contou com a participação dos 
proprietários e gestores das empresas associa-
das, e pela parte da sede do grupo Fran 
Fernández (Gerente), Ricard Planas (Diretor de 
Compras), Marcel Sibila (Diretor de Expansão) 
e Mariela Romão (Gestora de Área).  
 
O foco da reunião foi a apresentação da estra-
tégia e do plano de ação do grupo para os pró-
ximos 3 anos. O Grup Gamma é uma central 
de compras, serviços e estratégia.  O objetivo 
do grupo não é apenas comprar melhor, é tam-
bém melhorar a competitividade e a rentabili-
dade dos seus associados.  Com este objetivo 
em mente, o grupo tem vindo a desenvolver 
uma rede de serviços que engloba logística, 

marketing, publicidade, compras, marcas pró-
prias, retalho, formação e tecnologia. 
 
O Grup Gamma é um dos grupos de constru-
ção mais antigos da Península Ibérica.  
Criado em 1988, a direção do grupo conside-
ra a expansão internacional como fundamen-
tal. Operar em mais de um país é um fator 
chave para a competitividade, uma vez que 
os compradores da sede gerem um grande 
volume de compras e utilizam a informação 
fornecida por parceiros de diferentes áreas e 
mercados. 
 
Como parte desta expansão, Mariela Romão 
juntou-se ao grupo e é atualmente Gestora de 
Área para Portugal. A sua tarefa é assegurar 
o crescimento do grupo e a satisfação dos 
atuais parceiros portugueses. Atua também 
como ponte entre associados e fornecedores, 
e para aumentar o número de marcas portu-

Evento
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A Space Reflex celebrou o seu 20º aniversário

e dedicação das equipas, que junto com os 
clientes, procuram a solução ideal.  
 
A empresa acredita estar no bom caminho e 
certamente num caminho que irão continuar 
juntos, a melhorar  ano após ano, construin-
do e aprimorando cada vez mais a relação 
com os parceiros. 
 
A Space Reflex  agradece a todos os clien-
tes, pois sem eles não teria sido possível 
atingir este marco. 

A Space Reflex - Fábrica de Isolamento Tér -
mico e Acústico, que se dedica à produção, 
comercialização e distribuição de isolamentos 
térmicos, termo-acústicos, acústicos, barreira 
de vapor e acessórios para construção nova 
ou reabilitação, celebrou em junho 20 anos de 
atividade. Este foi sem dúvida um ano muito 
importante para a empresa, neste aniversário 
comemoram o sucesso de trabalho, amizades 
e parcerias. 
 
Os produtos da Space Reflex permitem reduzir 

o consumo energético nos edifícios, aumen-
tar a sensação de conforto, valorizando o edi-
fício e protegendo-o do frio e calor, do ruído e 
das humidades. 
 
A empresa orgulha-se de ser a primeira 
empresa portuguesa a obter o certificado de 
Qualidade ISSO 9001, em 2005, para os 
fabricantes de telas refletoras para isolamen-
to térmico. 
 
Estes 20 anos representam não só o esforço 

Evento

Sérgio Ribeiro e Ivan Ribeiro da Space Reflex 
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Apreciação Global 
 
No segundo trimestre de 2022 manteve-se a 
tendência de crescimento do setor, não obs-
tante alguns indicadores apontarem para a 
possibilidade de abrandamento. 
 
O índice de produção trimestral do setor da 
construção e obras públicas aumentou ape-
nas 0,35% face ao trimestre anterior devido, 
sobretudo, ao segmento da construção de 
edifícios que aumentou 0,81%, enquanto o 
segmento das obras de engenharia sofreu 
uma redução marginal de 0,31%. Em termos 
homólogos, o índice de produção total 
aumentou 1,63% (4,12% no 1º trimestre) e foi 
igualmente mais influenciado pelo segmento 
da construção de edifícios que registou um 
aumento de 2,02%, enquanto o segmento 
das obras de engenharia apresentou um 
aumento de 1,18%.  
 
A tendência de desaceleração também é 
confirmada pelos dados relativos às vendas 
de cimento no mercado interno que regista-
ram uma diminuição homóloga de 2,5% 
(situação que ocorre pela primeira vez 
desde o 3º trimestre de 2016) e pelo com-
portamento do índice de confiança no setor 
da construção e obras públicas que teve 
uma quebra relativamente ao trimestre 
anterior, fixando-se nos -5,2 pontos. 
 
A evolução trimestral do número de licenças 
de obras emitidas também foi negativa (-10%), 
depois de ter regressado a terreno positivo no 
primeiro trimestre do ano (+20,6%) após dois 
trimestres consecutivos de variações negati-
vas em 2021. A variação homóloga foi tam-
bém ela negativa (-7,9%), assim como a varia-
ção média anual no trimestre terminado em 
junho de 2022 que se cifou em -1,5%. 
 
No que se refere ao número de edifícios licen-
ciados em construções novas para habitação 
familiar, que continua a ser o grande motor do 
setor nesta fase, o segundo trimestre de 2022 
registou uma redução de 4,8% face ao trimes-
tre anterior. A taxa de variação homóloga foi, 
todavia, positiva (+0,9%), assim como a taxa 
da variação média anual que se cifrou em 
5,9%. Não será por aí e para já que ocorrerá 
uma inversão na tendência de crescimento 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. De outro modo, temos que 
reconhecer que licenciamento e obras não 
são exatamente a mesma coisa. A promoção 
é um processo longo e aquilo que é hoje 
licenciado corresponde a projetos que nasce-
ram há pelo menos dois ou três anos atrás e 
nada garante que, após licenciados, as obras 
avancem efetivamente. 

O forte aumento de custos da construção, a 
escalada previsível das taxas de juro e as 
ameaças de abrandamento económico criam 
um cenário desfavorável e de desconfiança 
que são suscetíveis de “congelar” muitas 
decisões de investimento. 
 
Seja como for, a oferta ainda continua muito 
abaixo das necessidades da procura e o 
número de fogos licenciados em construções 
novas, contabilizado em termos anuais, tendo 
voltado a subir ligeiramente para os 29,4 mil, 
que compara com os 28 mil fogos em 2021 e 
os pouco mais de 25 mil licenciados em 2020, 
será ainda um número insuficiente para suprir 
as carências identificadas e, por maioria de 
razão, as necessidades crescentes que resul-
tam do acolhimento de imigrantes, refugiados 
e novos residentes, atraídos pelas atividades 
económicas que estão a criar emprego. 
 
O número de licenças de obras de reabilita-
ção registou uma descida de 6,6% face ao tri-
mestre anterior, retomando a tendência 
decrescente brevemente invertida no 1º tri-
mestre. Em termos homólogos também se 
registou uma descida na ordem dos 9,5%. A 

variação média anual no trimestre termina-
do em junho de 2022 foi também ela nega-
tiva, apresentando um valor de -8,6%. Este 
segmento do mercado, que já foi o mais 
dinâmico na fase de saída da crise anterior, 
tem vindo a ser muito condicionado pelas 
políticas de restrição ao chamado “aloja-
mento local” e, também, pela ausência de 
políticas adequadas para promover a reabi-
litação de edifícios que não tenham destino 
económico. É claro que a reabilitação “lato 
senso” é várias vezes mais daquilo que é 
objeto de licenciamento e, apesar de tudo, 
continua a ser o segmento com maior peso 
na atividade da construção. 
 
O recente e muito significativo aumento dos 
preços dos materiais de construção, a par 
com a escalada dos custos de mão-de-obra 
e a sua escassez, constituem uma séria 
ameaça, a curto prazo, para a continuidade 
do crescimento da atividade, sendo eviden-
te que estes fatores já levaram à interrupção 
e ao adiamento de alguns projetos, sobretu-
do os menos rentáveis ou dirigidos a poten-
ciais clientes com menos capacidade finan-
ceira e, por isso, menos capazes de acom-

Fogos em Construções Novas para Habitação (Valores Trimestrais nº) 

Edifícios Licenciados (Valores Trimestrais nº) 

Economia I Estatísticas
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panhar a subida dos preços dos imóveis 
que, diga-se, no último ano, até superou 
em muito o próprio aumento dos custos. 
 
Se as perspetivas para o futuro próximo 
da atividade permanecem positivas, até 
porque o setor da construção tem a sua 
capacidade totalmente utilizada e a pro-
cura atual e a potencial é, como já referi-
mos, muito superior à oferta, a provável 
escalada das taxas de juro lança desafios 
diferentes cujo grau de ameaça vai 
depender muito do nível que vierem a 
atingir, mas começando por afetar em pri-
meira mão a classe média e os produtos 
que lhes são dirigidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obras Licenciadas 
 
No 2º trimestre de 2022, o número de 
edifícios licenciados registou uma dimi-
nuição de 10,0% relativamente ao tri-
mestre anterior. Em termos homólogos, 
verificou-se também uma diminuição de 
7,9%. 
 
A variação média anual do número de 
edifícios licenciados no trimestre termina-
do em junho de 2022 foi negativa (-1,5%). 
 
Quando analisamos em termos de 
regiões, podemos ver que a maior parte 
dos edifícios licenciados, como habitual-
mente, estão localizados no Norte. 
 
A maioria das regiões apresentaram uma 
diminuição do número de edifícios licen-
ciados no 2º trimestre do ano, quando 
comparado com o trimestre anterior, a 
exceção foi a RA Madeira que aumentou 
14,3%. 
 
Em termos homólogos, também houve 
uma diminuição de edifícios licenciados 
na maioria das regiões, com exceção das 
regiões do Alentejo (4,8%) e RA Madeira 
(39,8%). 

Edificios Licenciados - 2º Trimestre 2022 

Edificios Licenciados por Regiões

Edifícios Licenciados (Variação Média Anual)
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No que se refere à evolução do licenciamento 
relativo às construções novas para habitação 
familiar, o segundo trimestre de 2022 registou, 
uma descida de 12,7% quando comparado 
com o trimestre anterior. A taxa de variação 
homóloga foi de -4,5%, mas a taxa da varia-
ção média anual foi positiva e cifrou-se em 
3,8%. 
 
Por sua vez, o número total de fogos licencia-
dos em construções novas para habitação 
familiar no segundo trimestre de 2022 dimi-
nuiu face ao trimestre anterior 4,8%. A varia-
ção homóloga neste trimestre foi, todavia, 
positiva (0,9%), assim como a variação média 
anual que se cifrou nos 5,9%.  
 
Quando olhamos mais uma vez para os valo-
res em termos de regiões, podemos ver que 
a maior parte dos fogos licenciados estão 
localizados no Norte. Ao nível trimestral, 
deparamo-nos com uma diminuição na maior 
parte das regiões, com exceção do Algarve. 
 
Em termos homólogos, com exceção da AM 
Lisboa (-34,4%) e da RA Açores (-27,4), as 
variações registadas foram positivas. 
 
Obras de Reabilitação 
 
O número de licenças de obras de reabilita-
ção registou uma descida de 6,6% face ao tri-
mestre anterior. Em termos homólogos tam-
bém se registou uma descida na ordem dos 
9,5%. A variação média anual no trimestre ter-
minado em junho de 2022 foi igualmente 
negativa, apresentando um valor de -8,6%. 
 
Produção na Construção  
e Obras Públicas 
 
O índice de produção no setor da construção 
e obras públicas no segundo trimestre de 
2022 aumentou 0,35% face ao trimestre ante-
rior. Esta subida ficou a dever-se, sobretudo, 
ao segmento da construção de edifícios que 
aumentou 0,81% enquanto o segmento de 
obras de engenharia diminuiu 0,31%. 
 
Em termos homólogos, o índice de produção 
total aumentou 1,63% e foi mais influenciado 
pelo segmento da construção de edifícios que 
registou um aumento de 2,02%, enquanto o 
segmento das obras de engenharia apresen-
tou um aumento de 1,18%.  
 
Em termos de variação média anual obser-
vou-se, uma variação do índice de produção 
total de 2,75%, sendo que o índice relativo à 
construção de edifícios aumentou 1,95% e o 
das obras de engenharia aumentou 4,01%.  
 
 

Licenciamento de Obras (Valores Trimestrais Nº)

Fogos Licenciados - 2º Trimestre 2022

Licenças para Obras de Reabilitação (Valores Trimestrais Nº)
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Índice Trimestral de Produção na Construção e Obras PúblicasVendas de Cimento 
 
No segundo trimestre de 2022 as vendas 
de cimento das empresas nacionais para o 
mercado interno diminuíram, em termos 
ho mólogos, 2,5%.  
 
De acordo com os Inquéritos de Opinião da 
Comissão Europeia, o índice de confiança 
no setor da construção e obras públicas 
teve uma quebra relativamente ao trimes-
tre anterior, fixando-se nos -5,2 pontos. 
 
Emprego  
 
No segundo trimestre de 2022, o emprego 
na construção e obras públicas registou 
uma taxa de variação homóloga de 2,19% 
e de 0,98% em termos trimestrais, valores 
que comparam com 2,51% e 0,83% respe-
tivamente, observados no primeiro trimes-
tre do ano.  
 
A variação média nos últimos 12 meses 
terminados em junho foi de 2,1% (2,4% em 
março). 
 
Remunerações 
 
No segundo trimestre de 2022, o índice de 
remunerações registou uma taxa de varia-
ção homóloga de 6,88%, e uma variação 
trimestral de 7,69%, valores que compa-
ram com 7,76% e -10,91% respetivamen-
te, observados no trimestre anterior.  
 
A variação média nos últimos 12 meses 
terminados em junho foi de 7,2% (8,5% em 
março 2021). 
 
Taxas de Juro 
 
A taxa de juro implícita no conjunto dos 
contratos de crédito fixou-se, no mês de 
junho de 2022, em 0,858%, que correspon-
de a um aumento de 0,064 pontos percen-
tuais face à registada no mês de março.  
 
Nos contratos para “Aquisição de 
Habitação”, a taxa de juro observada em 
junho 2022 foi de 0,874%, tendo também 
aumentado 0,065 p.p. em relação à taxa 
observada em março 2022.  
 
Fonte: INE 
 

Vendas de Cimento e Indicador de Confiança na Construção

Taxa de Juro do Crédito à Habitação

Análise de Conjuntura do Setor da Construção   
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Apreciação Global 
 
O segundo trimestre do ano foi de continuidade do crescimento 
da atividade das empresas do setor, com as vendas a apresentar 
novamente um desempenho acima das previsões. A maioria das 
empresas (89,5%), em ambos os segmentos, reportou o aumen-
to ou a manutenção das respetivas vendas, sendo diminuto 
(10,5%) o número daquelas que acusaram a diminuição.  
 
Verificou-se, porém, que a percentagem total dos inquiridos que 
classificaram a atividade como Boa ou Satisfatória foi ligeira-
mente inferior à do período anterior (77,5% contra 88,5%). O 
número dos que a consideraram Boa até subiu um pouco, de 
51,4% para 52,5%, mas também aumentou a percentagem 
daqueles que disseram que foi Deficiente, de 11,4% para 22,5%, 
o que se refletiu no SRE que baixou dos 40% para os 30%.  
 
Foi o segmento armazenista, uma vez mais, quem apresentou o 
melhor resultado neste indicador, registando um SRE de 
+38,9%, acima do subsetor retalhista que ficou pelos +23,7%. 
Admitimos que o motivo por trás do aumento do número de 
empresas que considerou a respetiva atividade como Deficiente 
tenha sido o aumento dos preços dos materiais e os atrasos nos 
fornecimentos. 

Mais uma vez o aumento das vendas por grande parte das empresas, 
também teve correspondência no aumento dos stocks, provavelmente 
devido à 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 aumento das existências (32,8%), superou largamente 
a das que que afirmaram a redução (10,1%). 

A maioria dos indicadores do setor apresentaram um comportamen-
to positivo e acima das expetativas, destacando-se, pelo sétimo tri-
mestre consecutivo, a evolução do indicador vendas homólogas, 
que exibiu um SRE de +60%, confirmando que o volume de negó-
cios do setor mantém uma forte tendência de crescimento.

Inquérito de Conjuntura   
2º Trimestre de 2022 
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- 89,5%% das empresas aumentaram ou mantiveram as vendas face ao trimestre anterior e apenas 10,5% diminuíram 
 
- A percentagem das empresas que considerou “bom” o respetivo “nível de atividade” foi de 52,5% 
 
- 65% 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 (70,6% 
das respostas, ponderadas pelos 25 grupos de produtos)

2º TRIMESTRE DE 2022 
 
Indicadores                         SRE - Saldo das respostas extremas (%) 
                                         Setor        Armazenistas      Retalhistas 

Vendas + 28,6 + 32,9 + 26,1 

Existências + 22,7 + 31,7 + 17,6 

Preços + 67,2 + 69,4  + 66,0 

Atividade + 30,0 + 38,9 + 23,7 

Vendas homólogas + 60,0 + 61,1 + 59,1 

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

2º TRIMESTRE DE 2022 
(VARIAÇÃO DOS VALORES DO SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS - 

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

Vendas + 3,9 - 1,6 + 6,1 

Existências + 2,1 + 8,7 - 1,8 

Preços + 2,0 - 12,2 + 8,8 

Atividade -  10,0 -  11,1 - 7,9 

Vendas homólogas + 8,6 - 1,4  + 17,0 

(sinal “-” indica pioria ou diminuição; sinal “+” indica melhoria ou aumento)
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Preços 
 
Relativamente aos preços de venda, como já referimos, voltámos a 
observar um novo pico, com o aumento a ser referido por 70,6% das 
respostas. Registaram-se apenas 3,4% das respostas no sentido da 
diminuição e 26,1% da manutenção. O SRE foi de +67,2%, que com-
para com +65,2% no 1º trimestre, +45,3% no 4º trimestre de 2021, 
+59,2% no 3º trimestre e +72% no 2º trimestre. A escalada dos preços 
observada neste 2º trimestre teve como principal fator, a juntar aos efei-
tos da pandemia nas cadeias logísticas e ao forte crescimento da pro-
cura de energia e matérias-primas no pós-pandemia, a guerra na 
Ucrânia e a crise no setor energético. 

Como é normal quando se está ainda num processo de subida de pre-
ços, continuou a ser o subsetor armazenista, mais a montante, a apre-
sentar um SRE mais elevado (+69,4%), embora o subsetor retalhista já 
esteja também a refletir os aumentos do período anterior que resulta-
ram num SRE de +66%. É expectável que no próximo trimestre os dois 
segmentos estejam ainda mais próximos ou que o retalho fique mesmo 
um pouco acima. 
 
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, foram, desta vez, as “telhas, tijolos e outros produtos de barro 
vermelho e grés”, as “tubagens e acessórios de ferro e cobre”, os “pavi-
mentos de madeira e cortiça” e as “tintas, vernizes e colas”. 

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

A evolução dos valores assumidos pelos indicadores neste trimestre, 
confirma, como já havíamos notado no relatório anterior, alguma desa-
celeração no ritmo de crescimento, o que, atentas as circunstâncias 
(inflação e guerra na Ucrânia) e se considerarmos o enorme cresci-
mento verificado nos últimos dois anos, é natural e previsível. O céu 
não é, seguramente, o limite! 

Para além do aumento das existências ter sido referido por um maior 
número de empresas e do nível de atividade ter ficado um pouco abai-
xo do indicado no trimestre anterior, o facto mais saliente foi a intensi-
ficação do movimento ascendente dos preços de venda dos materiais 
que, aliás, já se tinha destacado no período anterior. 
 
Vendas 
 
A percentagem das empresas que afirmou o aumento das vendas 
face ao período anterior cifrou-se nos 39,2% (contra 34,1% no trimes-
tre anterior), crescendo mais do que a percentagem das que referiram 
a sua diminuição que passou dos 9,4% observados no 1º trimestre de 
2022 para os 10,5%. 

Também o indicador vendas homólogas que é aquele que melhor sim-
boliza a recuperação da dinâmica de crescimento que se tem solidifi-
cado desde 2018 e que só nos dois primeiros trimestres de 2020, 
pelas razões que são sobejamente conhecidas, conheceu algum 
abrandamento, apresentou uma evolução favorável. Com efeito, o 
conjunto do setor registou um saldo positivo significativo nas respostas 
extremas (60%, contra 51,4% no primeiro trimestre). Neste período, tal 
como no anterior, foi no segmento armazenista que se registou o 
maior número de respostas que afirmaram o Aumento das vendas 
face ao 2º trimestre do ano anterior (66,7%). No segmento retalhista, 
embora tenha subido de forma significativa, esta percentagem ficou 
nos 63,6%. 

VENDAS 

PREÇOS

VOLUME DE VENDAS COMPARADO 
COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR 

 (SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 

Inquérito de Conjuntura   
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Prazos de Recebimento 
 
Ao nível dos prazos de recebimento de clientes, registou-se uma ligeira 
diminuição, face ao trimestre anterior, do número de respostas no sentido 
do aumento o que tanto pode significar uma melhoria da situação finan-
ceira do lado dos clientes como um maior cuidado por parte dos vende-
dores.

O número das respostas que informaram o aumento dos prazos de 
recebimento foi de 22,5%, que compara com 28,6% no 1º trimestre 
de 2022. 
 
Os subsetores apresentaram algumas diferenças significativas. No 
caso da diminuição dos prazos, apenas as empresas retalhistas refe-
riram essa situação (9,1%). Já o aumento dos prazos de recebimento 
foi referido por 16,7% das respostas dos armazenistas e 27,3% dos 
retalhistas. 
 
Embora a situação pareça estar estabilizada, esta é uma área que 
merece especial atenção e diz muito sobre a “saúde” do mercado. 

Concorrência 
 
O nível de concorrência parece ter baixado de intensidade após o 
súbito aumento verificado no início deste ano. Na verdade, a percen-
tagem de respostas no sentido do aumento foi de 22,5%, contra 
34,3% no 1º trimestre.

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 quedar-se pelos 18,2% (contra 31,6% no trimes-
tre anterior). 
 
No subsetor armazenista a percentagem de respostas no sentido 
do aumento também diminuiu, passando de 37,5% para 27,8%. 
 
Atividade 
 
A evolução positiva das vendas e acima do previsto, não se refle-
tiu, desta vez, na melhoria da apreciação que as empresas fazem 
da respetiva atividade, apesar do saldo ser francamente favorá-
vel. 
 
De facto, a percentagem das empresas que consideraram que o 
nível de atividade foi bom até aumentou ligeiramente, de 51,4% 
no último trimestre, para 52,5%, neste 2º trimestre, mas percen-
tagem das respostas que consideraram a atividade deficiente, 
subiu dos 11,4% registados no 1º trimestre do ano, para 22,5%. 

Condições de Crédito 
 
A estabilidade nas condições de crédito dos fornecedores manteve-se 
como regra neste 2º trimestre de 2022 (87,5%, contra 80% das respostas 
no trimestre anterior). Esta manutenção das condições de crédito atingiu 
os 88,9% no subsetor armazenista, sendo que no caso das empresas 
retalhistas voltou a verificar-se uma percentagem mais significativa no 
sentido da pioria (13,6%) e zero respostas do lado da melhoria.

CONDIÇÕES DE CRÉDITO

PRAZOS DE RECEBIMENTO

CONCORRÊNCIA

EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE 
(SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 
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Como temos vido a referir ao longo dos 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 pre-
vistos no PRR. 
 
Mas quer a curto, quer a médio prazo, contudo, há ameaças que con-
tinuam a crescer e poderão vir a travar o crescimento da construção. 
 
Algumas têm uma dimensão estrutural, como é o caso da falta de 
mão-de-obra, outras são circunstanciais, como as dificuldades de 
abastecimento e o aumento dos preços dos materiais e da energia e 
outras há, ainda, que representam uma mudança significativa de 
cenário, como é o caso da subida rápida e significativa das taxas de 
juro ou a ocorrência de uma crise financeira. 
  
A perspetiva de ocorrência de uma curta recessão nos nossos princi-
pais parceiros não significa, por si só, que os respetivos efeitos atinjam 
Portugal e em particular o nosso setor, com profundidade. Julgamos 
mesmo que não sendo uma situação inócua, não afetará de forma sen-
sível os fundamentos do ciclo positivo que a construção está a atraves-
sar. 
 
Voltamos a sublinhar que Portugal tem uma espécie de “seguro” que é 
o enorme pacote de fundos comunitários que vamos receber nos pró-
ximos anos, PRR e Quadro Comunitário de Apoio, que nos garantem 
liquidez e investimentos e que podem suportar a atividade, pelo menos 
até 2026. 
 
A própria subida das taxas de juro que é a nossa maior preocupação 
não deverá chegar ao ponto de provocar uma crise no imobiliário, quer 
devido à natureza da procura, que porque a oferta é claramente defici-
tária. Acresce que a exposição das famílias e dos bancos ao crédito 
bancário é muito menor que na anterior crise, não só porque a grande 
maioria dos contratos de crédito são antigos e têm prestações baixas, 
mas também porque os novos créditos obedeceram a critérios de finan-
ciamento muito mais prudentes e, normalmente, cobrem menos de 
70% do valor de avaliação. 

VENDAS PREVISTAS E VENDAS REALIZADAS 
(SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 

Continuou a ser o subsetor armazenista quem registou a maior percen-
tagem de respostas com uma apreciação positiva do nível de atividade 
(55,6%, contra 56,3% no trimestre anterior), registando, contudo, 
16,7% (contra 6,3% no trimestre anterior) de respostas que considera-
ram a atividade deficiente. Entre as empresas retalhistas inquiridas, 
50% (contra 47,4% no 1º trimestre de 2022) consideraram bom o res-
petivo nível de atividade, aumentando, contudo, de 15,8% para 27,3% 
a percentagem das que o classificaram como deficiente. 
 
Financiamento Bancário 
 
O recurso ao crédito bancário pelas empresas do setor pouco aumen-
tou, tendo sido referido por 12,5% das respostas (contra 11,4% no tri-
mestre anterior).  
 
Como no trimestre anterior, a percentagem foi maior entre as empresas 
armazenistas (16,7%) que entre as retalhistas (9,1%). As respostas 
dividiram-se entre 7,5% que referiram o financiamento corrente e 5% 
que indicaram o investimento como destino. Todos consideraram fácil 
o acesso ao crédito. 
 
Previsão para o 3º Trimestre de 2022  
 
As previsões para o terceiro trimestre do ano traduzem a perspetiva de 
continuidade no crescimento dos negócios, mas, de forma um pouco 
estranha, já que o terceiro trimestre do ano corresponde tradicional-
mente ao período de sazonalidade mais favorável, as expetativas são 
muito contidas. 

Esta contenção, conforme pode verificar-se no quadro acima, resulta 
das expetativas ligeiramente negativas do subsetor armazenista, mais 
dependente das obras e projetos de maior dimensão e no qual as 
empresas especializadas nas áreas dos produtos siderúrgicos e da 
madeira têm um peso significativo. 
 
O forte aumento dos preços que afetou sobretudo estas categorias de 
produtos terá tido algum impacto na interrupção de alguns trabalhos e 
no atraso ou suspensão do arranque de outros, o que terá sido respon-
sável, nomeadamente pela redução das vendas de cimento, em termos 
homólogos, neste 2º trimestre. 
 
Não obstante, a procura continua muito forte e não há sinais objetivos 
de abrandamento no ritmo de trabalhos na construção. A incerteza 
poderá ser a principal causa da descida das expetativas… 

PERSPETIVAS PARA O 3º TRIMESTRE DE 2022 
 
Indicadores                         SRE - Saldo das respostas extremas (%) 
                                         Setor        Armazenistas      Retalhistas 

Cart. Encomendas + 3,7 - 8,2 + 10,4 

Vendas + 6,3 - 8,2 + 14,3 

Enc. Fornecedores - 1,7 - 20,0 + 8,5 

Existências - 8,8 - 15,2 - 5,3 

Inquérito de Conjuntura   
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Habitação em Portugal valoriza 21% no último ano
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 siden ciais, a qual acompanha a dinâmica dos preços de 
transação desde 2007. 
 
Desde início do ano que os preços residenciais sobem 
mais de 1,0% por mês, alcançando por duas vezes, em 
maio e julho, variações mensais de 2,5%. Agosto conso-
lidou a trajetória de forte valorização mensal, registando 
um aumento de 1,7% face a julho. 
 
Este comportamento esconde a heterogeneidade entre 
os mercados mais caros, liderados por Lisboa, e os 
mercados com níveis de preço mais baixo, como as 
periferias das Áreas Metropolitanas e outras segundas 
cidades do país. Ao passo que estes últimos mercados 
registam ritmos de valorização bastante mais fortes, os 
mercados com níveis de preços mais consolidados têm 
vindo a apresentar subidas mais contidas. É o caso de 
Lisboa, líder de preço a nível nacional e onde a valori-
zação homóloga no 2º trimestre deste ano foi de 10,6%. 
Trata-se de um abrandamento face ao ritmo de subida 
de 13,5% verificado na capital no trimestre anterior, 
além de ser também um dos aumentos menos robustos 
quer entre as capitais de distrito quer no contexto da 
respetiva região metropolitana. 
 

Em reflexo dos expressivos aumentos mensais verificados ao longo deste 
ano, os preços de venda da habitação em Portugal (Continental) acumu-
lam em agosto um aumento homólogo de 21,1%, nível de valorização iné-
dito no mercado nacional no âmbito da atual série do Índice de Preços Re -

As rendas contratadas para a habitação em Portugal 
Continental continuaram a trajetória de crescimento do 
último ano, aumentando 3,3% no 2º trimestre, a variação 
trimestral mais expressiva desde o 2º trimestre de 2021, 
quando começou a inverter-se o ciclo de quebras pandé-
mico. Em termos homólogos, o crescimento no 2º trimes-
tre de 2022 é de 7,0%, regressando, assim, ao ritmo 
anterior ao surgimento da pandemia. 
 
Este incremento é visível na renda média praticada no 
mercado, a qual atingiu no 2º trimestre do ano um valor 
de 11,6€/m², o mais elevado de toda a série SIR- 
Arrendamento. Do lado da oferta, parece existir uma con-
fiança no ciclo de retoma das rendas, já que os proprietá-
rios reduziram o desconto sobre a renda pedida em 
quase metade. Se no 1º trimestre, a revisão da renda 
pedia era, em média, de -8,0%, no 2º trimestre passou a 
ser de -4,6%, acontecendo em cerca de 17% do stock. 

Rendas aumentam 3,3% no 2º trimestre

Estatísticas 
Mercado Imobiliário
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Rendas em Lisboa têm o maior aumento trimestral em cinco anos 

As rendas dos novos contratos de arrendamento residencial 
aumentaram 4,9% em Lisboa no 2º trimestre de 2022 face 
ao trimestre anterior, registando a maior subida trimestral 
desde o final de 2017. No Porto, as rendas tiveram um 
aumento trimestral de 3,7% no 2º trimestre. 
 
Em termos homólogos, a subida das rendas em Lisboa atin-
ge os 14,6% no 2º trimestre, refletindo os fortes aumentos 
trimestrais do último ano, sempre acima dos 2,5%. Recorde-
se que as rendas na capital estavam a descer até há um ano 
atrás, acumulando no 2º trimestre de 2021 uma variação 
homóloga de -12,0%. 
 
No Porto, a recuperação das rendas só começou a obser-
var-se no final de 2021, embora num ritmo igualmente inten-
so, com aumentos trimestrais sempre superiores a 3,5%. 
Em resultado deste ciclo, as rendas no Porto registaram no 
2º trimestre um crescimento homólogo de 11,7%, em con-
traste com os -9,8% observados há um ano. 
 

um total de mais de 12.000 fogos. Os dados resultam da 
nova base de dados “Edifícios em Comercialização”, esti-
mando-se que 48% desta oferta chegada ao mercado 
este ano esteja já vendida. 
 
Lisboa destaca-se como o mercado com maior volume de 
oferta em venda, com cerca de 1.800 fogos em comercia-
lização, registando uma taxa de comercialização de 36%, 
um dos ritmos de absorção menos robusto da região 
metropolitana. No Porto, a oferta lançada este ano soma 
1.225 unidades, das quais 46% se estima estarem vendi-
das. 
  
Alargando o foco a outras cidades do país, pode ver-se 
que a procura por novos fogos está também especial-
mente ativa. Em Aveiro, onde se identificaram cerca de 
650 fogos em comercialização, 81% estão já vendidos, 
uma taxa alcançada também em Guimarães, cuja escala 
é menor, em torno da centena de fogos. Na capital algar-
via, os cerca de 200 fogos identificados estão pratica-
mente todos escoados, apurando-se uma taxa de comer-
cialização superior a 90%. 
 

Nos primeiros seis meses de 2022 foram lançados em venda cerca de 
280 novos empreendimentos residenciais no país, os quais englobam 

Empreendimentos habitacionais lançados em 2022 já estão 48% vendidos

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

Mais informação sobre a CI disponi ́vel em www.confidencialimobiliario.com.
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Enquadramento atual e futuro 
 
O Conselho Europeu reconheceu que para atingir o objetivo de 
2050 é necessária “uma revolução nos sistemas de energia”, pila-
res fundamentais da economia às escalas nacionais, europeia e 
mundial. Em Portugal, é o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 
2050 (RNC50) que identifica as principais linhas de orientação para 
esta “revolução”, que vai para além do aumento da utilização de 
energias renováveis, e incide na eficiência dos edifícios e transpor-
tes, que representam 40% e 32% de consumo de energia na União 
Europeia (UE), respetivamente. 
 
Para chegarmos à neutralidade carbónica, foi estabelecida uma 
meta intermédia exigente, mas exequível. A UE quer reduzir, em 
pelo menos, 55 % as emissões de GEE até 2030 em comparação 
com os níveis de 1990. 
 
O "Pacote Objetivo 55" (‘FIT FOR 55’) vem dar forma concreta à 
ambição estabelecida, com a atualização de diretivas europeias, 
entre as quais a Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios 
(EPBD). A proposta da nova EPBD (agora no âmbito do ‘Fit for 55’) 
está ainda em discussão, mas a sua transposição para a legislação 
nacional (até 2024), terá impacto em todo o setor dos edifícios. 
 
Quatro eixos de intervenção sobre os quais se pode perspetivar que 
a futura Diretiva se irá desenvolver abrangem a Renovação dos 
edifícios, a Descarbonização, a Modernização e integração de 
sistemas e tecnologias inteligentes e novos Modelos de Fi nan -
cia men to. Áreas onde os materiais de construção têm um 
papel determinante. 
 
O rumo está traçado, e o cenário geopolítico atual, com a invasão 
da Ucrânia pela Rússia, vem acelerar a transição energética em 
curso, com a urgência de criar uma Europa energeticamente inde-
pendente. O lançamento do Plano REPOWEREU estabelece essa 
ambição e propõe redirecionar cerca de 300 mil milhões de euros 
de verbas comunitárias para os Planos de Recuperação e Re si -
liência (PRR) dos Estados Membros para esse objetivo. 
 
Portugal está na linha da frente no que toca ao empenho na con-
cretização das ambições da UE, com a entrega, um ano antes do 
prazo, da Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo com 
Baixas Emissões de Gases com Efeito de Estufa, prevista no 
Acordo de Paris e no RNC50. Paralelamente, somos um dos países 
europeus com maior utilização de energias renováveis e com 
menor dependência do petróleo e gás russos. 
 
Fundamental também tem sido o trajeto do país na eficiência 
energética, onde a introdução no final do século XX da ges-
tão da energia do lado da procura, reforçada pela exigente 
legislação e certificação energética de edifícios a partir de 
2006, promoveram uma maior eficiência nos edifícios novos 
ou com menos de 20 anos. A aposta, continuamente renovada 
e reforçada, na eficiência e certificação energética permitem que 
hoje, em plena era digital, de revolução tecnológica, de acelera-
ção nas tecnologias da informação e da comunicação, de abaste-
cimento elétrico de veículos nos edifícios, e de exigência de maior 
conforto térmico por todos os consumidores, os novos edifícios 
consumam menos do que os edifícios antigos, para níveis de con-
forto significativamente mais elevados. 
 

Face à situação de atual risco climático na Europa e em Portugal, o 
objetivo europeu de atingir a neutralidade carbónica até 2050 ganha 
ainda mais relevância. Descarbonizar passa por reduzir, em níveis 
sem precedentes, as emissões de gases com efeitos de estufa 
(GEE) de todas as atividades económicas. 
 
É um desafio gigantesco. Mesmo com a desaceleração da econo-
mia em 2020, as emissões globais de CO2 relacionadas com a 
energia permaneceram em 31,5 Gt, o que contribuiu para que o 
CO2 atingisse a sua maior concentração média anual na atmosfera 
nesse ano, 50% superior à concentração média no início da revolu-
ção industrial. 
 
Atingir a neutralidade carbónica é possível e é, com certeza, uma 
oportunidade. Os mais de 20 biliões de euros que se estima neces-
sários de investimento nos próximos anos em tecnologias energéti-
cas e na transição energética, serão usados, na sua maior parte, 
em tecnologias, soluções e produtos que ainda não foram inventa-
dos ou que estão ainda em prova de conceito. 
 
Este é um momento de viragem para a indústria e todos os agentes 
económicos, hoje ainda mais acelerado pela necessidade de maior 
independência energética na Europa. 
 
Neste caminho, o setor da construção, em particular de edifí-
cios, é chave. Senão vejamos: 
 
• É o setor nacional com maior pegada material, e com uma forte 
pegada energética e hídrica. 
 
• Os edifícios estão entre as três áreas de consumo mais recurso-
intensivas na Europa e em Portugal, a par com a alimentação e a 
mobilidade. 
 
• Esta intensidade de recursos está associada a todo o ciclo de vida 
dos edifícios, incluindo a fase de extração de recursos para produ-
ção de materiais de construção, a fase de construção e o fim de 
vida, mas também na fase de utilização. 
 
Nesta fase, o setor dos edifícios é responsável pelo consumo de 
aproximadamente 40% da energia final na Europa e cerca de 30% 
para o caso de Portugal. O que determina, de forma substancial, 
esse consumo? A qualidade e o tipo de materiais integrados na 
construção e no dia-a-dia de utilização dos edifícios. 
 
As empresas de materiais de construção são, por isso, players 
e também enablers, facilitadores da descarbonização no setor 
dos edifícios. Cada empresa tem em si o potencial de melhorar as 
suas práticas produtivas e logísticas, mas também de disponibilizar 
ao mercado novas soluções de baixo carbono e recursos. Incluem-
se aqui produtos e serviços mais sustentáveis, com menor incorpo-
ração de energia, água e materiais, indutores de maior eficiência 
energética e hídrica, e que contribuam para a mitigação e adapta-
ção climática do setor e do país. Tudo isto assente em novas pos-
sibilidades geradas pela evolução rápida e acessível da tecnologia, 
digitalização e comunicação, gerando para as empresas, consumi-
dores e setor dos edifícios um mundo de novas oportunidades. 
 
Útil será então conhecer os desafios atuais, metas e instrumentos 
orientadores de eficiência energética e hídrica, para melhor agarrar 
essas oportunidades rumo à descarbonização. 

ADENE - Agência para a Energia

Eficiência Energética e Descarbonização: o papel dos edifícios e dos materiais de construção
Artigo
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Ao consumidor, o Portal possibilita a centralização, num só local, 
de toda a informação relevante sobre a sua habitação, dando a 
conhecer as características do imóvel em detalhe bem como o 
respetivo desempenho energético e hídrico, e disponibilizando 
ainda sugestões de melhoria. Já para os profissionais e empre-
sas, o Portal simplifica e agiliza a sua interação com o consumi-
dor e o encontrar de novos clientes. 
 
Uma das grandes mais-valias do Portal casA+ reside na possibi-
lidade de o consumidor contactar diretamente com empresas e 
profissionais qualificados que tenham registo no Portal, previa-
mente validados pela ADENE, com vista à implementação de 
medidas de melhoria na habitação. Já são mais de 3.000 empre-
sas e profissionais registados no Diretório casA+, e múltiplas as 
empresas especializadas em vários setores que conseguem dar 
resposta a orçamentos, a propostas e encaminhar pedidos de 
esclarecimento aos seus clientes, agilizando todo o processo de 
reabilitação energética e hídrica dos imóveis residenciais. Para 
esse efeito, o casA+ reúne empresas de prestação de serviços 
em todas as áreas de ação envolvidas na melhoria do desempe-
nho energético e hídrico da casa (ver figura).  

Todas as empresas registadas no Portal figuram o Diretório de 
Empresas, disponibilizado na área pública do casA+. Através dos 
filtros de pesquisa disponibilizados, o consumidor poderá procu-
rar e consultar as empresas disponíveis para apoiar na imple-
mentação de medidas de melhoria nas diversas áreas de atua-
ção do portal e nos diversos distritos de Portugal. 
 
Simultaneamente, as empresas e profissionais aderentes ao 
casA+ tornam-se mais próximas do consumidor e diferenciam-se 
da concorrência ao atribuir mais valor aos seus serviços, direcio-
nando a sua oferta comercial para soluções de melhor desempe-
nho energético e/ou hídrico. Figuram ainda o Diretório de 
Empresas do Portal, que tem sido recorrentemente utilizado 
como fonte de consulta de empresas em variadas tipologias de 
programas de incentivo, como foi o caso do PAE+S II. 
 
Atualmente, o casA+ conta com mais de 20.000 registos de par-
ticulares. O registo de particular possibilita ao consumidor um 
conjunto de funcionalidades adicionais, como é o caso da intera-
ção direta e expedita com as empresas e profissionais registados 
para solicitar orçamentos e implementar medidas de melhoria de 
eficiência energética e hídrica, ascendendo já a mais de 16.000 
pedidos de orçamento encaminhados via casA+. Através da área 
reservada o consumidor pode ainda solicitar acesso à 2ª via do 
Certificado Energético (CE), tendo já sido validados mais de 

Não obstante, Portugal já aprovou o Plano Nacional de Poupança de 
Energia, elaborado pela ADENE - Agência para a Energia, com os contri-
butos de múltiplas entidades de diferentes setores de atividade, para dar 
resposta à urgência europeia de reduzir em 15%, de modo voluntário, o 
consumo de gás natural até ao próximo Inverno. Neste plano constam 
medidas obrigatórias aplicadas à Administração Pública, e voluntárias apli-
cadas à Administração Local e setor privado, as quais ao serem aplicadas 
poderão representar até ao final deste ano uma redução de 5% no consu-
mo de gás natural, que poderá chegar aos 17% em 2023. 
 
A ADENE assume assim o seu papel de agente mobilizador no apoio à con-
cretização das metas europeias de independência energética e descarbo-
nização da economia. Entre outras, contribuem para esse objetivo ativida-
des como a promoção da literacia energética e hídrica, a monitorização do 
estado atual e do potencial de melhoria dos edifícios e ainda o desenvolvi-
mento de instrumentos e iniciativas pioneiras para promover a eficiência e 
concretizar as políticas em matéria de alterações climáticas. 
 
No parque edificado, de acordo com os dados da UE, há um poten-
cial de renovação de 35 milhões de edifícios na Europa, até 2030. 
Esta renovação gera uma oportunidade de poupança de energia e 
água que pode ir até aos 50% por edifício, o que torna a Renovação 
e, dentro desta, a “eficiência primeiro”, o maior aliado para a Des car -
bonização. Dentro da descarbonização, a nova EPBD tem objeti vos 
ambiciosos, que passam por adotar o conceito dos edifícios ZEB 
(Zero Emissions Building), que vai para além do conceito anterior de 
“quase zero”, mudando o foco da energia para a descarbonização, 
começando por aplicar esse padrão à construção de no vos edifícios, 
mas progredindo depois para a reabilitação do edificado construído. 
 
Paralelamente, as políticas europeias (incluindo em Portugal) que 
focam a reabilitação podem levar à criação de 160 mil empregos “ver-
des” no setor da construção, incluindo um aumento da procura de 
mão-de-obra local. 
 
Como atuar no presente para mudar o futuro 
 
Para mitigar a pegada carbónica nacional, vários setores necessitam de 
uma reinvenção das suas atividades, serviços, materiais e tecnologias. 
Como referido antes, o setor da construção é um dos mais importantes 
nesse objetivo, com a grande oportunidade (e mesmo responsabilidade) 
de promover soluções eficientes e boas práticas para criar edifícios novos 
modernizados e renovar o parque habitacional envelhecido. 
 
Portugal tem vários instrumentos que ajudam a dar resposta às metas exi-
gidas às empresas, cidadãos e país, e que promovem uma maior transpa-
rência e qualidade na oferta de serviços e soluções. 
 
Conheça neste Dossier alguns desses instrumentos, que podem ajudar as 
empresas de materiais de construção no seu papel de facilitadores da des-
carbonização e da sustentabilidade dos edifícios: 
 
• Eficiência energética e hídrica dos materiais e serviços 
• Descarbonização, eficiência hídrica e nexus água-energia nos edifícios 
• Mobilidade eficiente nas empresas e nos edifícios  
 
Eficiência energética e hídrica dos materiais e ser-
viços 
 
PORTAL CASA+ 
 
Uma das iniciativas da ADENE é o Portal casA+ (www.por talc a sa mais.pt), 
uma plataforma digital dirigida a qualquer proprietário (ou arrenda tário) de 
um imóvel e às empresas e profissionais que atuam no setor da eficiência 
energética e hídrica em edifícios.  
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eficiente) a “A+” (mais eficiente). A etiqueta evidencia os parâmetros com 
maior relevo para o desempenho energético da janela e conforto propor-
cionado pelo produto. Para além da escolha de bons materiais (vidro e 
caixilho), será importante assegurar a correta instalação da janela, sendo 
este um fator essencial para garantir a sua qualidade e desempenho. 
 
A crescente preocupação com a escolha de materiais e produtos mais efi-
cientes é evidente através da análise dos parâmetros técnicos das etique-
tas emitidas.  
 
O valor médio do coeficiente de transmissão térmica das janelas ronda os 
1,56 W/m², dominando as soluções com vidro duplo em 85% das etique-
tas emitidas e apresentando um valor médio de coeficiente de transmis-
são térmica do vidro de 1,37 W/m² e um fator solar intermédio de 0,53. No 
que diz respeito ao caixilho, em 75% das etiquetas emitidas figura o tipo 
de abertura oscilo-batente, demonstrando não só a preocupação do con-
sumidor pelo conforto e desempenho energético, mas também pela 
importância da segurança. A classe de permeabilidade ao ar, que dita a 
quantidade de ar que passa pelas frinchas da janela quando esta se 
encontra fechada, situa-se na classe 4 para a grande maioria das etique-
tas emitidas, sendo esta a classe que indica a menor admissão de ar não 
controlado. Já o coeficiente de transmissão térmica do caixilho é em 
média 1,41 W/m², indicando a utilização de perfis, de vários tipos de mate-
rial (pvc, alumínio com corte térmico e madeira), de elevada qualidade. 
Para além de conforto e eficiência, o consumidor poderá beneficiar de 
poupanças a vários níveis preferindo janelas eficientes com classe A ou 
A+, como na redução da fatura energética e um possível impacto positivo 
também nas despesas com a saúde, uma poupança que, no seu todo e 
dependendo fortemente da forma e perfil de aquecimento da casa, poderá 
variar entre 270€ e 990€ por ano. 
 
Atualmente o CLASSE+ conta com mais de 1000 empresas aderentes, 
estando este instrumento já estabilizado e afirmado no mercado das jane-
las eficientes. A adesão massiva das empresas do setor das janelas efi-
cientes culminou na emissão de mais de 370 mil etiquetas energéticas, 
que permitem a distinção e valorização de produtos eficientes num mer-
cado cada vez mais competitivo. 
 
Também os profissionais responsáveis pela instalação de janelas podem 
ser certificados através do Curso de Instaladores de Janelas Eficientes 
CLASSE+, dinamizado pela Academia ADENE (www.aca de mia. adene.pt), 
que reuniu até à data cerca de 800 participações. Esta formação de carác-
ter mais prático visa o reforço das competências dos profissionais do setor, 
assegurando a qualidade das obras de instalação de janelas. Numa outra 
vertente, surge o Curso de Prescritores de Janelas Eficientes, que contou 
com a participação de mais de 300 profissionais, entre os quais engenhei-
ros, arquitetos, gestores de património edificado e orçamentistas de jane-
las. Este curso inovador pretende elevar o nível de exigência no que diz 
respeito às boas práticas na prescrição de janelas eficientes, melhorando 
a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais. 
 
O futuro do CLASSE+ não passa apenas pelo setor das janelas, estando 
prevista a expansão da sua atividade a outros elementos da envolvente 
dos edifícios, como é o caso das películas de controlo solar e dos isola-
mentos pelo exterior (ETICS). 
 
Descarbonização, eficiência hídrica e nexus água-
energia nos edifícios 
 
A ADENE, no seu papel de entidade gestora do sistema de certificação 
energética de edifícios (SCE, www.sce.pt), tem acompanhado a forma 
como o setor da construção e imobiliário se tem adaptado à evolução das 
exigências regulamentares e de mercado no que diz respeito à eficiência 
energético do edificado. Vai, em breve, fazer 15 anos que o certificado 
energético trouxe uma espécie de pequena revolução na forma como, pri-
meiro os profissionais e mais tarde o cidadão comum, passaram a encarar 

3.000 pedidos de acesso a certificado. Ao associar o CE do 
imóvel à sua conta de acesso, o consumidor poderá aceder a 
informação sobre o mesmo, bem como consultar as medidas 
de melhoria e a estimativa de investimento associado à imple-
mentação das respetivas melhorias, com base nos cálculos 
realizados pelo Perito Qualificado. 
 
Ao reunir empresas, profissionais, peritos qualificados e con-
sumidores, o Portal casA+ facilita a interação entre todas as 
partes e incentiva a concretização das mais de 5700 medidas 
de melhoria identificadas nos Certificados Energéticos, que se 
traduzem num potencial de poupança de 2,4M€. 
 
Com o portal casA+ é possível aceder a soluções de eficiência 
energética, energias renováveis e de sustentabilidade que per-
mitem ao proprietário poupar na fatura energética e ganhar em 
conforto e saúde dos seus ocupantes. Por último, a reabilitação 
energética de edifícios potencia o alcance de objetivos a vários 
níveis, designadamente a redução da dependência energética 
do país, a melhoria do conforto e qualidade do ar interior dos 
edifícios, o aumento da qualidade de vida dos seus ocupantes 
e consequentemente a redução da pobreza energética. 
 
ETIQUETA CLASSE+ 

 
No que diz respeito às soluções, 
sabemos que podem ter um papel 
fundamental no desempenho do edi-
fício, mas será que conseguimos 
comparar o nível de eficiência entre 
as inúmeras ofertas que existem no 
mercado? 
 
Esta tarefa torna-se complicada para 
o consumidor sobretudo devido à 
complexidade de informação técni-
ca, mas agora com o Sistema de 
Etiquetagem Energético de Produtos 
CLASSE+ (www.classemais.pt) esta 
tarefa fica mais fácil. O CLASSE+ foi 
criado pela ADENE em 2013, decor-
rente da sua experiência enquanto 
entidade gestora do Sistema de 
Certificação Energética de Edifícios. 
Verificou-se que aproximadamente 
60% das medidas de melhoria que 
constam nos Certificados Ener gé ti -
cos (CE) incidem sobre os elemen-
tos da envolvente dos edifícios, co -
mo é o caso da substituição de jane-
las. Em contraste com os sistemas 

técnicos, estes elementos da envolvente não são abrangidos 
pela regulamentação obrigatória, não havendo por isso instru-
mentos simples e claros disponibilizados ao consumidor. Com 
este desafio nasceu o CLASSE+, permitindo a comparação 
entre o desempenho energético de produtos da envolvente. 
Este instrumento assenta num regime voluntário, com um 
modelo dirigido para o consumidor, ágil para as empresas e 
sustentável para o mercado. 
 
Em estreita colaboração com a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Janelas Eficientes (ANFAJE) e com base nos 
estudos de classificação energética destas soluções construti-
vas, realizados pelo IteCons (Univ. Coimbra), foi desenvolvida 
a etiqueta energética que classifica as janelas - primeiro pro-
duto etiquetado - numa escala que já é familiar, de “F” (menos 
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frente a questão da pobreza energética. Só com edifícios bem 
isolados e com janelas eficientes é que seremos capazes de pro-
porcionar as condições necessárias ao conforto e bem-estar das 
famílias, ao mesmo tempo que se lhes alivia a fatura energética. 
 
Os dados da certificação energética confirmam o acerto desta 
estratégia: quase 60% das oportunidades de melhoria do desem-
penho dos edifícios estão na envolvente dos edifícios, no reforço 
do isolamento de paredes e coberturas e na substituição de jane-
las por outras mais eficientes. Considerando apenas o universo 
de edifícios já com certificado energético, e se todo o potencial de 
oportunidades de melhoria do desempenho energético aí identi-
ficado fosse concretizado, seria possível poupar perto de 1000 
M€ por ano na fatura energética desses edifícios, com todo o 
benefício ambiental que daí também decorreria.

a eficiência e o conforto enquanto elementos relevantes para a decisão 
de compra e para o valor dos imóveis. 
 
A existência de uma escala de eficiência de F a A+, fácil de entender e 
simples de comunicar, deu poder e capacidade ao consumidor para ser 
cada vez mais exigente e, com isso, influenciar a qualidade energética e 
ambiental da construção em Portugal. 
 
Passou a ficar claro o que seria, em termos de desempenho energético, 
um “edifício verde” e o mercado, quer por via das exigências regulamenta-
res, quer por via da exigência de clientes e promotores, orientou-se nesse 
sentido. Nos últimos 10 anos, praticamente 2/3 dos edifícios novos cons-
truídos em Portugal são classificados como A ou A+, as cores mais verdes 
da escala (www.sce.pt/estatisticas). E este passou mesmo a ser o padrão 
mínimo para qualquer edifício novo projetado e licenciado em Portugal: 
qualquer edifício hoje já tem de ter consumo quase nulo de energia, tam-
bém conhecidos como edifícios nZEB (Nearly Zero Energy Building). 

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO

PRINCIPAIS MEDIDAS DE MELHORIA IDENTIFICADAS NOS CERTIFICADOS

Mas contar apenas com a construção de 30 a 40 mil novos alojamentos 
e edifícios construídos por ano nunca será suficiente para transformar o 
nosso edificado no sentido de um parque globalmente mais eficiente. 
Através dos mais 2 milhões de certificados já emitidos, que correspon-
dem a cerca de 1/3 de todos os edifícios existentes no país, é possível 
verificar que 90% desses edifícios estão abaixo do padrão nZEB. Só 
com a intervenção nos edifícios existentes, mediante pequenas ou gran-
des reabilitações que os aproximem desse padrão nZEB, é que vamos 
conseguir uma verdadeira transformação para um parque edificado ver-
dadeiramente verde e mais sustentável. 
 
É por isso que estratégias como a Estratégia de Longo Prazo para a 
Renovação dos Edifícios (ELPRE) são verdadeiramente importantes. 
São o que nos orienta nessa transformação, num horizonte temporal 
alargado, guiando a nossa ambição de intervir em todos os edifícios em 
Portugal até 2050 para melhorar o seu desempenho energético e 
ambiental. Uma estratégia que começa pelo essencial - a melhoria do 
isolamento e comportamento dos edifícios - e, dessa forma, ataca de 

De acordo com um estudo recente da UCI apresentado na revis-
ta Real Estate, cerca de 35% das famílias que compraram casa 
nos últimos 3 anos estão disponíveis e motivadas para melhorar 
a eficiência energética da mesma, o que cria um pano de fundo 
muito interessante para a reabilitação energética. Temos assim 
uma estratégia (ELPRE) alinhada com a oportunidade identifica-
da (pelo SCE) no terreno e uma predisposição de boa parte dos 
proprietários para melhorar o seu imóvel, criando condições 
extraordinárias para, nos próximos anos e com uma resposta 
adequada do mercado da construção e reabilitação, fazermos 
uma verdadeira transformação estrutural nos edifícios, entrando 
num novo paradigma de eficiência e sustentabilidade neste setor. 
 
Além da eficiência energética, a eficiência hídrica e o Nexus 
Água-Energia são vertentes essenciais para atingirmos as metas 
de descarbonização. Com o lançamento da Classificação da 
Eficiência Hídrica de Edifícios, AQUA+ (www.aquamais.pt) em 
2020, o país passou a dispor de uma metodologia nacional, 
única, que permite a avaliação, classificação e melhoria da efi-
ciência dos edifícios no uso da água (e energia associada), utili-
zando a mesma escala de F a A+ a que o país já se habituou na 
área da energia. No AQUA+ esta escala informa sobre o nível de 
eficiência hídrica dos imóveis e sobre o potencial de melhoria, 
que a auditoria e classificação emitida pelo AQUA+ (figura) aju-
dam a identificar. 
 
O referencial AQUA+ e metodologia subjacente foi desenvolvido 
pela ADENE, com envolvimento dos setores e validada pela 
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média de 282 litros por agregado familiar por dia (incluindo irrigação dos 
espaços comuns), correspondendo a uma poupança total de 1,3 milhões 
de litros de água por ano, o que se traduz numa redução de custos de 
cerca de 2200€ por ano com serviços de abastecimento de água e águas 
residuais (excluindo taxas de serviço ou municipais). 
 
Em 2021, foram contratadas mais de 200 novas avaliações AQUA+ para 
o setor residencial, em emissão em novas construções e reformas profun-
das ao longo de 2022. O AQUA+ Hotéis foi lançado em dezembro de 
2021, tendo sido adicionalmente criada uma nova qualificação para 
Gestores de Água AQUA+, dada a importância da gestão diária da água 
nos hotéis. 
 
O AQUA+ visa fomentar a eficiência hídrica nos edifícios, enquanto gran-
des consumidores dos sistemas de abastecimento de água. O impacto 
para cada hotel é 20 vezes maior do que o impacto para uma residência: 
os pilotos de calibração revelaram um potencial de redução de 15% ape-
nas nos usos interiores, o que se traduz em mais de 1,4 milhões de litros 
de economia de água por ano por hotel. Considerando a implementação 
de medidas de eficiência hídrica nos 25 hotéis piloto durante o desenvol-
vimento do AQUA+ Hotéis, investimentos inferiores a 9 mil euros geram 
poupanças de água e energia na ordem dos 2,5 mil euros por ano, com 
períodos de retorno do investimento inferiores a 4 anos. 
 
No setor residencial, a aplicação do AQUA+ para as famílias permite a 
identificação de medidas de melhoria com investimentos inferiores, natu-
ralmente, e períodos de retorno do investimento de apenas 2 anos, con-
siderando a poupança de água e energia. 
 
O AQUA+ está agora a ser alargado também aos edifícios públicos e 
comerciais. O teste e a validação do conceito serão realizados em edifí-
cios como serviços públicos, comércio, escritórios e escolas antes do lan-
çamento no mercado em 2023. 
 
Mobilidade eficiente nas empresas e nos edifícios  
 
O setor dos transportes representa 37% do consumo de energia final em 
Portugal (dados de 2015) e é responsável por 25% das emissões de CO2. 
Para Portugal atingir as metas de descarbonização a que se propõe é 
necessário que este setor reduza as suas emissões de CO2 em 98% face 
a 2005 (RNC 2050). 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), Turismo de 
Portugal e Sistema Científico e Tecnológico Nacional, e distin-
guida pelos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 
2021 e pelos Prémios Transformational Business Awards 2022 
(aos quais é finalista) atribuídos pelo Financial Times e IFC 
(membro do Grupo Banco Mundial). 
 
Está disponível para edifícios residenciais e turísticos (em par-
ceria com a APA e Turismo de Portugal), e em curso para edi-
fícios de Comércio & Serviços, incluindo da Administração 
Pública. É medida prevista na ELPRE, no Plano Estratégico 
para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais 
e Pluviais 2030 (PENSAARP 2030), no Plano Turismo 
+Sustentável 20-23, no Plano Regional de Eficiência Hídrica 
do Algarve (publicado em 2021) e no Plano Regional de 
Eficiência Hídrica do Alentejo (em preparação). 

 
Desde a sua adoção pelo mercado português, o 
AQUA+ fomentou a identificação e implementação de 
medidas de melhoria, conduzindo a uma poupança 
de água estimada em 5 milhões de litros nos edifícios 

já classificados, incluindo edifícios em fase de projeto, onde se 
identificaram mais de 35% de potencial de economia no uso 
da água, por meio de alterações nos projetos originais. 

Um bom exemplo é o Uptown Garden, um edifício com 14 fra-
ções que foi avaliado na fase de projeto por um consultor 
AQUA+. As medidas de melhoria implementadas incluíram a 
escolha de dispositivos eficientes (torneiras, autoclismos, chu-
veiros) nas casas de banho e cozinhas, máquinas de lavar 
roupa e loiça com menor consumo de água e instalação de 
sistema de circulação e retorno de água quente sanitária em 
todos os apartamentos, levando a significativa economia de 
água e energia. Estas melhorias permitirão uma poupança 
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Mas temos de ir além da eficiência energética e alargar este con-
ceito da certificação ou classificação a outras dimensões da sus-
tentabilidade. Esse percurso já vem sendo feito por promotores 
imobiliários que apostam em certificações como o BREEAM (origi-
nal do Reino Unido) ou o LEED (com origem nos Estados Unidos), 
que se vêm afirmando internacionalmente há vários anos, ou no 
nacional Sistema LiderA que, desde a sua criação em 2005, já cer-
tificou mais de 1000 edifícios em Portugal em função da observân-
cia de princípios de construção sustentável. 
 
Mais recentemente, temos a iniciativa LEVEL(s) - European 
Framework for Sustainable Buildings, da Comissão Europeia, que 
avalia o comportamento ambiental dos edifícios, em três áreas 
temáticas: 1) uso de recursos e desempenho ambiental, 2) saúde 
e bem-estar, e 3) custo, valor e risco. A avaliação no âmbito do 
LEVEL(s), à semelhança do que fazem as outras certificações 
internacionais que referi, permite orientar decisões que afetam o 
desempenho ao longo do ciclo de vida do edifício, desde o projeto, 
construção e uso, até à desativação, desmantelamento e/ou demo-
lição. 
 
É nesta lógica de análise ciclo de vida que se perspetiva a evolu-
ção da própria EPBD, a diretiva que desde 2002 vem “moldando” 
o desempenho energético dos edifícios na Europa. Na proposta de 
revisão da diretiva lançada pela Comissão em dezembro passado, 
surge já a referência à metodologia LEVEL(s) como instrumento 
prospetivo para balizar a evolução do quadro legal dos edifícios de 
uma forma mais abrangente. Juntamente com edifícios energetica-
mente mais eficientes e mais inteligentes, vamos no futuro ter edi-
fícios projetados, construídos e utilizados de forma mais sustentá-
vel, olhando para outras dimensões para além da energética. 
 
Se a esta evolução prevista da EPBD, juntarmos outros regula-
mentos e normas já em vigor ou a entrar a muito breve prazo, como 
o: a) regulamento europeu da Taxonomia para classificação de ati-
vidades como sustentáveis ou; b) os critérios ambientais, sociais e 
de governação (ESG) que as organizações, em particular as finan-
ceiras, estão cada vez mais sujeitas para estimular o financiamento 
verde, parece evidente que estamos já em plena fase de transição 
para um novo paradigma em que a sustentabilidade, a segurança 
e o bem-estar das pessoas são a regra e não a exceção.  

Para apoiar a concretização destas metas ambiciosas, a ADENE lançou 
o MOVE+ (www.movemais.pt), um sistema de classificação energética 
de frotas que apoia as empresas na redução de consumos e na transi-
ção energética, guiando-as para as melhores práticas. O MOVE+ encon-
tra-se já disponível para frotas ligeiras e para pesados de mercadorias, 
estando já prevista a sua expansão para pesados de passageiros. 
 
Através da identificação de medidas de melhoria da gestão de viaturas, 
de condutores, de manutenção, de operação e de consumos, o MOVE+ 
já contribuiu, só no setor dos ligeiros, para a poupança de 1,3 milhões de 
litros de diesel por ano (para 5000 viaturas) evitando assim a emissão de 
2,8 mil toneladas de CO2. 
 
As poupanças do setor dos pesados de mercadorias são ainda mais sig-
nificativas, sendo o impacto 20 vezes superior ao setor dos ligeiros, por 
viatura. Pilotos efetuados durante o desenvolvimento do MOVE+ pesa-
dos de mercadorias, envolvendo cerca de 800 viaturas pesadas, revelam 
um potencial de poupança de 8,63 mil toneladas de CO2, o que pode 
representar, para todo o setor de transportes pesados, uma redução de 
10% das emissões das viaturas pesadas Nacionais. 
 
O futuro é verde e circular 
 
É por isso que acreditamos que edifícios mais verdes significam mais 
valor e que precisamos de instrumentos, como os atrás descritos, para 
incorporar esse valor na avaliação dos imóveis. 
 
Em Portugal, a energia e, em especial, a certificação energética, tem 
sido uma espécie de “ponta de lança” neste processo de incorporação 
de valor. 
 
Prova disso são os resultados obtidos num estudo da Confidencial 
Imobiliário sobre a relação entre a classificação energética de um imóvel 
e o seu valor de mercado: numa amostra em Lisboa, os edifícios classi-
ficados com A ou A+ foram transacionados com um prémio de até 6% no 
valor de mercado em relação aos classificados abaixo de B. 
 
Resultados igualmente animadores têm sido obtidos em estudos seme-
lhantes noutros estados-membros, que mostram que o desempenho ener-
gético é cada vez mais relevante para o setor imobiliário. Para isso, a exis-
tência de certificações e métricas foi e continuará a ser determinante. 
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habitantes residentes e do seu período de permanência na habi-
tação. 
 
Na literatura científica designa-se por lacuna de desempenho 
energético (EPG, energy performance gap) à fração do consumo 
estimado de energia que não se traduz efetivamente num con-
sumo medido de energia (Figura 1). Para o consumo estimado 
recorre-se a cálculos de engenharia ou simulações. Para o con-
sumo medido ou efetivo recorre-se à faturação com base em 
contadores de energia. Há que salientar, no entanto, que sem a 
utilização de contadores dedicados, dificilmente é possível ter 
acesso ao consumo de energia efetivo para os usos regulados3  
considerados na classe energética. 

A etiqueta energética disponibiliza informação importante ao 
consumidor sobre o desempenho energético de um equipamen-
to ou de um sistema de energia. A escala universal de cores 
varia entre o verde (melhor desempenho) e o vermelho (pior 
desempenho) e encontra-se associada a uma sequência de 
letras que fazem lembrar o sistema de pontuação escolar de 
alguns países. 
 
Genericamente pode-se falar de um aumento da eficiência ener-
gética quando a energia utilizada para providenciar o mesmo 
serviço diminui. Pensemos num eletrodoméstico como seja um 
frigorífico. A eletricidade consumida durante um ano, em funcio-
namento permanente e para manter a temperatura interior cons-
tante, é o parâmetro com maior destaque na etiqueta energética, 
pois o consumidor pode utilizá-lo para comparar a eficiência 
energética de modelos equivalentes. A atribuição da classe 
energética de um frigorífico resulta da razão entre o consumo 
anual de eletricidade e um consumo padrão (ou standard) e do 
seu paralelismo com uma escala pré-definida de letras-cores. A 
escala de cores informa o consumidor se o consumo anual de 
energia indicado na etiqueta se encontra dentro dos padrões 
esperados ou se diverge significativamente para melhor ou pior. 
O consumo anual de eletricidade é, por isso, uma estimativa que 
tem por base um padrão de utilização nominal1. Como a utiliza-
ção nominal é aproximada ao normal, faz sentido utilizar os valo-
res de consumo que constam na etiqueta energética para a 
tomada de decisão da viabilidade do investimento na aquisição 
de um equipamento novo. 
 
Esta mesma linha de raciocínio poderia ser utilizada para esta-
belecer a classe energética de um edifício apresentada pelo cer-
tificado energético. Tomemos o exemplo de uma habitação. 
Como se pretende informar o consumidor sobre a habitação, a 
atenção deve estar no que é independente de quem lá vive, pois 
pretende-se avaliar o desempenho energético da habitação e 
dos sistemas de energia nessa instalados e não o desempenho 
dos seus utilizadores. Contrariamente a um frigorífico, a utiliza-
ção dos sistemas de energia numa habitação - fundamentalmen-
te sistemas para aquecimento e arrefecimento ambiente e águas 
quentes sanitárias (AQS)2- apresenta uma elevada variabilidade. 
Assim, o consumo anual de energia, no caso das habitações, é 
apenas um valor indicativo do consumo de energia esperado, 
durante um ano típico, com uma utilização nominal pré-definida. 
Embora de difícil compreensão para o consumidor comum, mas 
para tornar possível a soma ponderada de diversas fontes de 
energia, esse parâmetro encontra-se expresso em unidades de 
energia primária (por unidade de área útil de pavimento). 
 
Poder-se-ia esperar que a utilização nominal pré-definida fosse 
um padrão médio de utilização. Porém, diversos estudos cientí-
ficos e o próprio senso comum indicam exatamente o contrário. 
Dificilmente todas as divisões da habitação que constituem o 
espaço útil são aquecidas ou arrefecidas durante todas as horas 
do dia e todos os dias do ano incluídos na estação de aqueci-
mento (aproximadamente os meses de outono e inverno) e na 
estação de arrefecimento (aproximadamente os meses de 
verão). Para além disso, no que diz respeito à energia para 
aquecimento de água, essa dependerá muito do número de 
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Figura 1 - Lacuna de desempenho energético (EPG, energy performance gap).

A comparação de estatísticas nacionais de consumo com mode-
los de energia do parque residencial permitiu concluir que uma 
parte desta diferença pode ser atribuída a questões metodológi-
cas4. De facto, para a região da Área Metropolitana de Lisboa 
(AML), o estudo concluiu que algumas simplificações de cálculo 
no balanço de energia e na utilização dos dados climáticos 
podem estar a agravar as necessidades de energia para aque-
cimento e arrefecimento em mais de 50% (Figura 2, comparação 
do método REH5 original com o método REH modificado). No 
entanto, os próprios padrões de utilização resultam numa dife-
rença não menos significativa, quando se compara o consumo 
de energia assumindo a utilização nominal e o mesmo consumo 
com utilização real. Na AML, o consumo de energia para aque-
cimento elétrico, com uma utilização aproximada à real, resulta 
num valor médio de aproximadamente 600 kWh por ano, 
enquanto o valor calculado com a utilização nominal é duas 
vezes superior (Figura 2). Para o arrefecimento, o consumo com 
utilização nominal é superior à real num fator de duas vezes e 
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Figura 3 - Variação do consumo efetivo de eletricidade com a temperatura média mensal numa 
habitação com aquecimento elétrico e padrões de utilização intensivos.

Figura 2 - Comparação do consumo de eletricidade efetivo para aquecimento elétrico numa habitação 
média na AML (baseado em dados estatísticos de utilização) e o consumo de energia calculado pelo 
método REH original e o modificado que inclui alterações na contabilização do balanço de energia e 
dados climáticos. Os dados foram estimados para habitações com equipamentos elétricos para aque-
cimento ambiente.

meia. O consumo de eletricidade em sistemas de aquecimento e 
arrefecimento em habitações com sistemas instalados, representaria 
assim cerca de 20% do consumo médio de eletricidade numa habita-
ção em Portugal, de 3360 kWh por ano, segundo o mais recente 
inquérito do INE e DGEG6.

Face a esta lacuna de desempenho energético, quantificada em 70% 
para o aquecimento ambiente elétrico na AML, pode afirmar-se que o 
indicador de consumo de energia primária de uma habitação, bem como 
os consumos de energia parcelares para aquecimento, arrefecimento e 
AQS, são pouco relevantes em si mesmo e dificilmente uma boa estima-
tiva do consumo real. Esta debilidade não enfraquece a utilidade da 
informação contida na classe energética, pois o seu valor está na com-
paração com parâmetros padrão, também designados por referência. 
Mais do que um indicador quantitativo, a informação relativa ao desem-
penho energético é esclarecedora da eficiência dos sistemas de climati-
zação e produção de AQS que se encontram instalados, bem como da 
qualidade térmica da envolvente da habitação e do potencial de conforto 
térmico que se pode esperar durante os períodos com condições mais 
severas de frio ou calor. 
 
Há que salientar que a recente revisão das etiquetas energéticas dos 
equipamentos e eletrodomésticos tem procurado melhorar a informação 
dada ao consumidor, previamente muito focada no consumo de energia 
anual. Atualmente o consumo das lâmpadas ou dos televisores é defini-
do por 1000 horas de utilização, enquanto o consumo das máquinas de 
lavar roupa e louça é definido por 100 ciclos de utilização, padrões de uti-
lização muito mais objetivos do que o mero consumo anual. Esta forma 
de quantificar a utilização aplica-se genericamente a utilizações mais ou 
menos intensivas de energia. 
 
Este paralelismo poderia abrir espaço para outras formas de apresentar 
o consumo de energia das habitações que permitissem uma leitura mais 
direta e servissem de estimativa do consumo de energia efetivo. O maior 
obstáculo encontra-se na variabilidade climática, que se traduz frequen-
temente por uma correlação linear, sobretudo para o aquecimento 
ambiente, entre o consumo de energia e a temperatura média, quer 
numa análise diária, quer numa análise mensal. A Figura 3 apresenta, a 
título de exemplo, dados do consumo efetivo de uma habitação com 
aquecimento elétrico e com padrões de utilização intensivos, pelo que o 

aquecimento ambiente poderá justificar mais de 50% do consu-
mo total. O ciclo de um ano com condições climáticas médias é 
provavelmente o período de análise mais adequado. 

Seria ainda desejável alterar o modo como se quantifica o con-
sumo para efeitos de classe energética da habitação, no que diz 
respeito aos padrões de utilização. Existe, no entanto, uma difi-
culdade metodológica incontornável ao utilizar padrões de utiliza-
ção diferentes do nominal. O método de cálculo adotado - o 
método quase-estacionário sazonal - tem por base um balanço 
de energia em espaços permanentemente e totalmente climati-
zados. Adotar padrões de utilização distintos, mais próximos do 
real, com aquecimento e arrefecimento ambiente intermitente, 
exigiria a alteração do método de cálculo e a adoção de modelos 
de simulação detalhados que permitissem uma escala de avalia-
ção temporal mais baixa, possivelmente horária, e uma represen-
tação das principais divisões no interior da habitação. 
 
No pressuposto que se adotariam modelos de simulação mais 
detalhados, surgiria a questão de como definir os padrões de uti-
lização médios. No estudo referido anteriormente, concluiu-se 
que a estimativa do consumo de energia para aquecimento de 
uma habitação média do parque residencial AML é inferior em 
cerca de 20% ao assumido como adequado, ou seja, climatiza-
ção de um espaço equivalente a 12 m2 por ocupante, durante as 
horas ocupadas, a uma temperatura constante de 20 ºC, valor 
mínimo da temperatura recomendada para espaços habitados 
em edifícios residenciais de classe II de acordo com a norma EN 
15251.  
 
A quantificação mais realista do consumo de energia de uma 
habitação nos usos considerados para a classe energética, 
mesmo que limitada a alguns padrões de utilização tipificados, 
traria certamente mais valor para o consumidor. Uma possibilida-
de seria a apresentação de valores indicativos para um conjunto 
limitado de cenários mais frequentes e pré-definidos, consideran-
do diferentes níveis de permanência na habitação e conforto tér-
mico (classe II ou III). Importante referir que o consumo de ener-
gia estimado para cada cenário poderia, desta forma, ser usado 
pelo consumidor nos processos de decisão e estudos de investi-
mento para a renovação da habitação - a colocação de isolamen-
to térmico e instalação de janelas eficientes, etc. - ou instalação 
de equipamentos mais eficientes. 

1 Definida em detalhe na Regulamentação Europeia, neste caso, Commission  
  Delegated Regulation (EU) (EU) 2019/2016.   
2 Em alguns casos, contabiliza-se também o consumo elétrico dos ventiladores.  
3 Aquecimento e arrefecimento ambiente, águas quentes sanitárias e ventilação. 

4 Oliveira Panão, M.J.N e Penas, A. Building Stock Energy Model: Towards a Stochastic  
  Approach, Energies 2022, 15, 1420. https://doi.org/10.3390/en15041420.  
5 Regulamento de Desempenho Energet́ico dos Edifićios Habitação.  
6 Inquérito ao consumo de energia no setor doméstico, INE e DGEG, 2020.
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foi construída sem obedecer a quaisquer requisitos de desempe-
nho energético. Atualmente, cerca de 35% dos edifícios têm 
mais de 50 anos e, de acordo com as atuais normas de constru-
ção, quase 75% da totalidade dos edifícios são ineficientes do 
ponto de vista energético. Por outro lado, em média, anualmen-
te, apenas 11% dos edifícios existentes são sujeitos a obras de 
renovação. Contudo, historicamente, a taxa de renovação ener-
gética é de apenas 1% em termos médios (CE, 2020). 
 
Atingir com sucesso as metas climáticas e energéticas da UE 
exige, portanto, que os esforços relativos à descarbonização de 
edifícios sejam intensificados. Acresce o atual contexto geopolí-
tico e de crise energética e a necessidade urgente de reduzir o 
consumo de energia e de combustíveis fósseis em particular. A 
adoção de técnicas de eficiência energética durante a constru-
ção (desde a fase de conceção, seleção de materiais de cons-
trução e processo de construção) e exploração e funcionamento 
dos edifícios desempenham um papel crucial na concretização 
de tais objetivos. Dada a estimativa que cerca de 85% a 95% do 
edificado persistirá para além de 2050 (CE, 2020), a renovação 
do edificado existente assume particular relevância. 

As preocupações crescentes com as alterações climáticas e o 
impacto da atividade humana no ambiente tornam premente a 
diminuição da pegada carbónica da sociedade. Ao abrigo do 
Pacto Ecológico Europeu e da Lei Europeia do Clima, a União 
Europeia (UE) tem a ambição de se tornar neutra em carbono 
até 2050, cumprindo os compromissos que assumiu no âmbito 
do Acordo de Paris. A eficiência energética é uma vertente 
essencial de ação, tornando os edifícios mais sustentáveis e 
menos intensivos na utilização de carbono ao longo do seu ciclo 
de vida. 
 
Na UE, os edifícios são responsáveis por cerca de 40% do con-
sumo total de energia e 36% das emissões de gases com efeito 
de estufa relacionadas com a energia (CE, JRC, 2019). A grande 
fonte de aquecimento e arrefecimento nos edifícios continua a 
ser os combustíveis fósseis e são utilizadas muitas tecnologias 
e aparelhos ineficientes. 
 
As normas de construção com regras específicas em matéria de 
isolamento térmico começaram a surgir na Europa após a déca-
da de 1970. Por isso, uma grande parte do atual edificado da UE 
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Também a promoção de infraestruturas verdes como telhados 
ou fachadas verdes permitem o sequestro de carbono e a 
redução do efeito de ilha de calor urbano, para além do apelo 
estético, proporcionando um impacto psicológico positivo 
sobre os habitantes, para além de apoiar a biodiversidade e 
proporcionar isolamento acústico. 
 
São inúmeros os benefícios de edifícios eficientes. Para além 
de poupanças no custo de energia pois utilizam menos ener-
gia do que edifícios convencionais, geram conforto térmico e 
qualidade do ar acrescida e permitem diminuir o impacto 
ambiental pois geram menos poluição e utilizam menos recur-
sos, o que protege o ambiente. 
 
Neste contexto, a Comissão Europeia lançou em 2020, como 
parte do Pacto Ecológico Europeu, a Vaga de Renovação na 
Europa (A Renovation Wave for Europe - greening our buil-
dings, creating jobs, improving lives), estratégia que visa pro-
mover as renovações profundas, a modernização e descarbo-
nização do edificado existente na UE assim como, no mínimo, 
duplicar a taxa de renovação energética nos edifícios até 
2030. 
 
A área da renovação dos edifícios não é nova na Europa e 
tem sido tratada pela Diretiva do Desempenho Energético dos 
Edifícios (EPBD, (UE) 2018/844). Esta define requisitos míni-
mos de eficiência energética, a aplicar a edifícios, de nova 
construção e já existentes. Com vista à implementação da 
Vaga de Renovação, está em curso a revisão desta Diretiva 
como uma das suas iniciativas chave. 

A adoção de estratégias de design passivo na fase de conceção é o 
primeiro passo para uma estrutura energeticamente eficiente. Estas 
estratégias procuram utilizar fontes naturais de iluminação, de modo 
a evitar o recurso a luz artificial, e fontes naturais de aquecimento e 
refrigeração, para regular a temperatura interna, sem o uso de ener-
gia elétrica. A incidência solar, o vento, o estilo de telhado, a disposi-
ção de paredes e janelas, a dimensão das janelas, os sistemas de 
ventilação, o piso a adotar, são exemplos de dimensões a considerar 
na construção e arquitetura dos edifícios que condicionam o seu con-
forto térmico. 
 
Na fase de construção devem ser utilizados materiais que incorpo-
rem pouca energia para reduzir o impacto no aquecimento global. A 
energia incorporada refere-se à energia utilizada em todos os pro-
cessos relacionados com a mineração, fabrico, transporte e utiliza-
ção dos materiais de construção. Alguns exemplos de materiais de 
construção com baixa incorporação de energia são tijolos de cinza-
volante, blocos de adobe estabilizados, aglomerados de madeira 
reciclada ou materiais que substituem o cimento tais como microsíli-
ca, escória e cinzas volantes que são, na maioria, subprodutos de 
processos produtivos. 
 
Um dos aspetos mais importantes num edifício eficiente é o seu iso-
lamento térmico, de paredes, portas, janelas, telhados e pisos, que 
permite manter os edifícios quentes do inverno e frescos no verão, 
poupando energia, logo reduzindo custos, limitando as emissões de 
carbono e melhorando o conforto para os seus utilizadores. 
 
Também relativamente ao funcionamento dos edifícios, é fundamen-
tal a utilização de equipamentos eficientes energeticamente tais 
como luzes LED, ventiladores, ar-condicionado e eletrodomésticos. 
As luzes LED, por exemplo, são altamente desejáveis pois são mais 
duráveis que as lâmpadas incandescentes, utilizam cerca de 90% 
menos energia e produzem menor calor. 
 
A integração de tecnologias de energias renováveis nos edifícios é 
outra forma de promover a descarbonização. A produção de eletrici-
dade a partir de painéis fotovoltaicos ou de pequenas turbinas eóli-
cas, coletores solares térmicos para aquecimento de águas, instala-
dos em telhados ou nas fachadas dos edifícios, são exemplos de tec-
nologias que permitem reduzir o consumo operacional de energia. 
Os edifícios inteligentes geram a sua própria energia, tornando-se 
produtores/consumidores, idealmente autossuficientes no forneci-
mento de energia, não necessitando recorrer a energia da rede e pro-
gressivamente eliminando os combustíveis fósseis dos setores do 
aquecimento e arrefecimento. 
 
São grandes as vantagens da utilização de fontes de energia reno-
vável pois, além de sustentáveis do ponto de vista ambiental, apre-
sentam a vantagem de segurança na oferta de energia, substituindo 
a importação das fontes de energia convencionais como os combus-
tíveis fósseis, aspeto determinante nos dias que vivemos. 
 
A instalação de dispositivos inteligentes é outra das formas de garan-
tir a operação eficiente de um edifício, enfrentando, simultaneamen-
te, o duplo desafio das transições ecológica e digital. Termóstatos 
inteligentes, por exemplo, podem ser programados para ajustar a 
temperatura ambiente com base na ocupação e hora do dia. 
Sistemas de iluminação inteligente podem ser configurados para se 
desligarem ou ajustarem conforme a iluminação natural. Ou sistemas 
inteligentes de gestão de edifícios podem ser utilizados para monito-
rizar e otimizar todos os aspetos da performance energética dos edi-
fícios. 
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Esta revisão contribuirá para a meta da neutralidade carbónica a par 
com outras iniciativas do Pacto Ecológico Europeu, como a revisão da 
Diretiva das Energias Renováveis, da Diretiva de Eficiência Energética 
e do Comércio Europeu de Licenças de Emissão, alargando-o aos com-
bustíveis utilizados nos edifícios, que acelerará a redução de emissões 
e estimulará investimentos em energias renováveis e eficiência energé-
tica. 
 
Estes processos de revisão ainda decorrem, devendo ser transforma-
dos em Diretivas e, subsequentemente, transpostos para a legislação 
dos EM. Seguir-se-á a realização e aprovação de um conjunto de legis-
lação subsidiária como os Planos Nacionais de Renovação de Edifícios, 
assim como períodos de diagnóstico e caracterização da situação exis-
tente no edificado já existente. Contudo, o caminho é irreversível. 
 
O quadro financeiro plurianual 2021-2027 e o instrumento de recupera-
ção NextGenerationEU, em conjunto, oferecem uma oportunidade sem 
precedentes para fazer arrancar a Vaga de Renovação, prestando apoio 
integrado à renovação de edifícios. A Europa tem condições para fazer 
desta uma aposta duplamente vantajosa em termos de neutralidade cli-
mática e de estímulo à atividade económica. As obras de renovação 
requerem muita mão-de-obra, criam postos de trabalho e investimentos 
assentes em cadeias de abastecimento muitas vezes locais, podem 
gerar procura de equipamentos altamente eficientes em termos de utili-
zação de energia e de recursos e acrescentam valor a longo prazo aos 
edifícios. Isto para além, de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos 
através de melhor saúde e maior conforto, e aliviar a pobreza energéti-
ca.    
 

Não alterando substancialmente o foco e objetivos da ante-
rior diretiva de 2018, com a revisão pretende-se alargar o 
seu âmbito, com um conjunto de novas exigências que 
refletem maior ambição. Nomeadamente (CE, 2021): 
 
• Os Estados-Membros (EM) terem a obrigatoriedade de 
renovar os edifícios com o pior desempenho energético (os 
15% piores) até 2030 no caso de edifícios residenciais e até 
2027 no caso de edifícios públicos e não residenciais; 
 
• A partir de 2030 todos os novos edifícios devem ter emis-
sões zero, marco antecipado para 2027 no caso de edifícios 
públicos; 
 
• A ampliação do modelo atual de certificação de desempe-
nho energético a edifícios que se submetem a grandes reno-
vações, a edifícios para os quais um contrato de arrendamen-
to é renovado e a todos os edifícios públicos; 
 
• Obrigação dos EM realizarem Planos Nacionais de 
Renovação de Edifícios que devem estar plenamente integra-
dos nos seus Planos Nacionais de Energia e Clima para 
garantir a comparabilidade e a monitorização da persecução 
dos objetivos. Também, terão de incluir roteiros para a elimi-
nação progressiva de combustíveis fósseis no aquecimento e 
arrefecimento, mais tardar até 2040; 
 
• Os EM devem incluir aspetos relativos à renovação nas 
regras de financiamento público e privado e criar instrumen-
tos adequados, nomeadamente para apoio a famílias de bai-
xos rendimentos;  
 
• É introduzido o “passaporte de renovação”, de cariz volun-
tário, para apoiar os proprietários no planeamento e renova-
ção gradual de modo a atingir o nível de emissões zero dos 
edifícios;  
 
• Não deverão ser concedidos incentivos financeiros à insta-
lação de caldeiras a combustíveis fósseis a partir de 2027, 
assim como os EM têm a possibilidade legal de proibir com-
bustíveis fósseis nos edifícios; 
 
• Exigência de instalação de sistemas de medição e controlo 
para fins de monitorização e regulação da qualidade do ar 
interior em novos edifícios e, quando possível, nas renova-
ções profundas; entre outros. 

Artigo
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sediada em Aveiro. Começamos a laborar 
em 1974, quando o próprio fundador, no 
decorrer da construção da sua casa própria, 
detetou a falta de oferta de caixilharia em 
alumínio, um produto que “já era vulgar na 
Europa”.   
 
A Extrusal é especializada, tal como o nome 
indica, na extrusão, maquinação e tratamen-
to de superfície de perfis e peças em alumí-
nio para o setor da indústria, e no desenvol-
vimento de sistemas em alumínio para a 
área da arquitetura. A qualidade e inovação 
das nossas soluções, desenvolvidas por nós 
ou com os nossos clientes, o serviço de 
excelência e a nossa contínua preocupação 
ambiental são alguns dos elementos diferen-
ciadores dos nossos produtos no mercado. 
 
A Extrusal detém há já alguns anos várias 

HÁ 50 ANOS QUE A EXTRUSAL SE MANTÉM SEM-
PRE NA VANGUARDA TECNOLÓGICA, TENDO COMO 
VETOR PRINCIPAL A QUALIDADE DOS SEUS PRODU-
TOS PARA MÁXIMA SATISFAÇÃO DOS SEUS CLIEN-
TES. 
 
NESTA ENTREVISTA DADA À REVISTA “MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO”, JOÃO MADAIL, DIRETOR 
COMERCIAL E DE MARKETING DA EXTRUSAL, 
DEU-NOS A CONHECER MELHOR A EMPRESA E AS 
SUAS POSIÇÕES EM RELAÇÃO AO MERCADO E AO 
FUTURO. 
 
FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA. COMO 
SE DEFINEM E QUAL TEM SIDO O VOSSO PERCUR-
SO? 
 
A Extrusal celebrou este ano o seu 50º ani-
versário. Corria o ano de 1972 quando 
Carlos Lourenço Bóia fundou a Extrusal, 

certificações de qualidade e de ambiente, 
que tem vindo a renovar no decorrer dos 
anos. Ao longo dos 50 anos de existência, a 
Extrusal tem vindo a ser acreditada por enti-
dades europeias. Em 1983, recebeu a certi-
ficação do tratamento de superfície 
Qualanod e, em 1995, do tratamento de 
superfície Qualicoat. Em 1997, foi a primeira 
empresa portuguesa a ser certificada na 
área de fabricação de matrizes, extrusão, 
anodização e termolacagem de perfis de alu-
mínio. Pouco depois, em 2002, a Extrusal 
obteve a certificação do Sistema de Gestão 
Ambiental ISO 14001; em 2003, pela ISO 
9001; em 2005, do tratamento de superfície 
com efeito madeira Qualideco; e em 2007 do 
tratamento de superfície Seaside. 
 
Para além do mercado nacional, temos 
clientes distribuídos pelos três continentes: 

ICON (Sistemas de fachadas Extrusal, Portas A.055 e Guarda-corpos F.100)



cabe-nos antever, sermos proativos e ajus-
tar a nossa estratégia ao mercado. Uma 
empresa como a nossa, que já celebrou os 
seus 50 anos de existência, assistiu a 
mudanças drásticas do paradigma de con-
sumo, de mentalidades e formas de estar, 
que trazem repercussões no método e 
organização do trabalho e no tipo de pro-
duto e serviço a apresentar ao mercado. 
Ao recuarmos até 1972, a rede dos trans-
portes e comunicações eram realidades 
totalmente distintas das atuais, contudo 
tentamos sempre evoluir, par a par com 
essas mudanças, respondendo aos desa-
fios que se foram colocando. Já passamos 
por vários desafios, entre eles os grandes 
investimentos de 2006 a 2008, com vista a 
preparar o futuro e a entrada no setor auto-
móvel, e a crise do “subprime” em 2008, 
que fez descer o valor da matéria-prima 
num montante idêntico à margem, a que 
se juntou a crise do setor bancário no país, 
em 2011 e nos anos seguintes.  
 
Hoje, felizmente somos uma empresa sus-
tentável no mercado e com perspetivas 
positivas apesar da conjunta atual. Uma 
situação que muito agradecemos aos nos-
sos colaboradores, clientes e parceiros. 
 
QUAIS AS NOVIDADES EM QUE A EMPRESA ESTÁ 
A APOSTAR NESTE MOMENTO? 
 
Para o restante ano corrente e 2023 temos 
previsto o lançamento de várias novidades, 
quer ao nível dos processos, quer de servi-
ços/produtos. 
 
Relativamente ao processo produtivo, a 
indústria 4.0 tem sido um tema muito abor-
dado internamente no sentido de melhorar 
processos produtos e performances, e na 

Europa, América e África. Exportamos 70% da 
nossa produção na área da indústria para a 
Europa e para a América, e 30% na área da 
arquitetura para a Europa e para a África. As 
exportações diretas representam 27% do volu-
me de negócios. De referir que a Extrusal tem 
polos logísticos em Cabo Verde, Moçambique e 
Angola para responder com maior prontidão aos 
clientes locais. Em 2021 o volume de negócios 
foi de 49.9M euros, um aumento de cerca de 
33%, fruto quer do aumento da matéria-prima 
quer de um melhor mix de produtos vendidos. A 
arquitetura representa hoje 30% do volume de 
negócios, a Indústria automóvel 24% e a 
Indústria geral os restantes 46%.   
 
A evolução do mercado e dos clientes é um 
desafio constante e, simultaneamente, uma 
força motivadora para melhorarmos. 
Mudanças que nem sempre são fáceis, mas 
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tomada de decisões mais rápidas e asserti-
vas, de previsão e prevenção. Acreditamos 
que este é o presente e o futuro das empre-
sas, e por isso temos desenvolvido algumas 
ações para delinearmos e implementarmos a 
nossa própria estratégia neste domínio. 
 
Quanto aos serviços/produtos, temos algu-
mas novidades no setor da Arquitetura, mas 
que divulgaremos no seu devido momento. 
Podemos adiantar que a sustentabilidade das 
habitações é o centro de qualquer desenvol-
vimento de produto, pelo que as novidades 
nesta área de negócio serão sempre favorá-
veis ao tema. Para a indústria em geral e 
automóvel, temos já definida uma estratégia 
que nos permitirá responder de forma ainda 
mais eficaz à crescente exigência técnica e 
especificidades de cada projeto. 
 
AS PREOCUPAÇÕES COM A EFICIÊNCIA E A SUSTEN-
TABILIDADE ESTÃO DE ALGUMA FORMA A INFLUEN-
CIAR OS PRODUTOS E A CONDUTA DA EMPRESA? 
 
A sustentabilidade ambiental e a pegada 
ambiental da nossa atividade sempre nos 
acompanharam desde a nossa fundação. Re -
forçamos que, já em 1982, quando nem se 
falava nas questões ambientais, tínhamos 
implementado nas nossas instalações uma 
es  tação de tratamento de águas residuais e 
industriais (ETARI). Em 1997, a Extrusal im -
plementou o SIGMA (Sistema Integrado de 
Ges tão do Meio Ambiente) com base na nor -
ma ISO 14001, adaptando-se quando possí-
vel os Procedimentos da Qualidade no senti-
do de integrar os requisitos dessa norma. A 
Extrusal deteve a certificação ambiental NP 
EN ISO 14001 em 2002. 
 
A política de qualidade e ambiente da 
Extrusal assenta no compromisso de oferecer 
perfis de alumínio extrudidos (anodizados, 
lacados e maquinados), bem como os servi-
ços associados de qualidade, no interesse 
dos clientes, em respeito pelos colaborado-
res, investidores, estado, comunidade envol-
vente e meio ambiente. Esta política implica 
que todo o processo é gerido diariamente de 
forma a que haja uma articulação entre a ges-
tão da qualidade e a gestão ambiental para 
um equilíbrio entre a performance económica 
e ambiental. 
 
Posto isto, e atendendo que existe uma cultu-
ra empresarial verde, partilhada e defendida 
por todos, é natural que a eficiência e a sus-
tentabilidade influenciam a conduta e os pró-
prios produtos. 
 
Podemos reforçar que há uma preocupação 
em conceber soluções que favoreçam a 
construção sustentável. As soluções que 
apresentamos para a arquitetura/construção 
são desenvolvidas com foco na obtenção das 

João Madail, Dir. Comercial e de Marketing da Extrusal
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A 
EMPRESA NO DOMÍNIO DA DESCARBONIZAÇÃO? 
 
Os objetivos e metas traçadas por Portugal 
no sentido da descarbonização até 2030, 
no qual se compromete a reduzir a emis-
são dos gases com efeito de estufa entre 
45 a 55%, apresentam-se como grandes 
desafios para as empresas nacionais, 
inclusivamente para a Extrusal. 
 
O plano de descarbonização passará sem-
pre pelo recurso a energias renováveis no 
consumo bruto de energia final e pela efi-
ciência energética. Temos políticas inter-
nas de inclusão de processos e tecnologia 
de baixo carbono, adotámos medidas inter-
nas de eficiência energética. Estamos a 
trabalhar para criar serviços mais eficientes 
energeticamente. O automatismo dos ser-
viços e o controlo dos processos permitir-
nos-ão de responder e intervir com maior 
prontidão. 
 
QUAL O POSICIONAMENTO DA EMPRESA FACE À 
ATUAL CONJUNTURA INTERNACIONAL, COM A 
CRISE ENERGÉTICA DESENCADEADA PELO CON-
FLITO NA UCRÂNIA? 
 
Esta crise está a ter repercussões muito 
graves no setor industrial. Estamos, por um 

melhores performances energéticas para um 
consumo reduzido de energia. Por um lado, o 
isolamento térmico e acústico das nossas solu-
ções para janelas e portas, e por outro, o con-
junto de soluções de revestimento e sombrea-
mento que permitem uma construção mais 
verde. Referimos que temos tido nos últimos 
anos a preocupação de introduzir acessórios 
sustentáveis e de desenvolver programas 
(Extrusal Certifica) que garantem a correta 
fabricação e montagem dos nossos sistemas, 
assegurando assim a eficiência energética das 
nossas soluções. 
 
Para o setor da indústria (genérica e automó-
vel), ainda que as nossas soluções não sejam 
elas, enquanto elemento isolado, eficientes 
energeticamente, o facto de resultarem de pro-
cessos produtivos orientados por diretrizes sus-
tentáveis, acabam também por responderem 
positivamente à sustentabilidade ambiental. 
Realçamos o facto de o alumínio ser um mate-
rial infinitamente reciclável, sem nunca perder 
as suas propriedades iniciais, e que por si só é 
favorável à sustentabilidade. Além disso, a apli-
cabilidade crescente das nossas soluções em 
produtos mais verdes (tais como carros elétri-
cos, bicicletas, soluções para a energia solar, 
entre outras) devido às propriedades únicas do 
alumínio, está também alinhada com os nossos 
valores.  
 

lado, com uma inflação de níveis nunca antes 
visto que condiciona muito os normais níveis 
de consumo, e por outro, debatemo-nos com 
a crise energética, uma ameaça à empresa, 
mas sobretudo a todo o setor. 
 
Face a este enquadramento, temos adotado 
medidas para controlar os preços de compra 
e também os preços de venda dos nossos 
produtos. Sem dúvida que o conflito 
Ucraniano exigiu ainda mais rigor e metodo-
logia em todo o processo produtivo, além 
disso a empresa foi obrigada a reequacionar 
toda política de investimentos que tem pre-
vista. 
 
DE QUE FORMA ESTÃO A SENTIR O IMPACTO DA 
SUBIDA DOS CUSTOS DA ENERGIA? 
 
Sendo que no ano passado e nos anos ante-
riores a energia representava cerca de 4 a 
5% do custo de produção da Extrusal 
(incluindo a matéria-prima), com este agrava-
mento do custo da energia, podemos afirmar 
que estes valores poderão atingir os 8% ou 
até mesmo ultrapassá-los. 
 
O aumento do custo da energia tem implica-
ções no preço final do produto que coloca-
mos no mercado, é uma condicionante trans-
versal a todo o mercado, como já referi este 
aumento galopante dos custos energéticos 
afeta muito o consumo. 
 
QUAIS AS VOSSAS EXPETATIVAS, EM RELAÇÃO À 
EMPRESA, AO MERCADO E À SUA EVOLUÇÃO? 
 
Estamos confiantes, confiança essa assente 
na dedicação e profissionalismo de todos os 
nossos profissionais, desde os gestores de 
topo até aos colaboradores do chão de fábri-
ca. Confiantes e simultaneamente conscien-
tes que temos muitos desafios pela frente. A 
conjuntura atual e o mercado que se apre-
senta cada vez mais exigente, levaram-nos a 
tomar medidas nesse sentido. 
 
Reforço de alguns quadros com profissionais 
especializados em várias áreas, formação 
interna, reformulação de processos, investi-
mentos em maquinaria, a aposta nas poten-
cialidades do digital (indústria 4.0), a pesqui-
sa de novos mercados/reforçar a nossa pre-
sença nos internacionais onde já estamos e o 
aproveitar todas as oportunidades que o mer-
cado nos dá são algumas das medidas 
implementas e das quais estamos já a reco-
lher os frutos. 
 
Acreditamos que estamos preparados para 
acompanhar as evoluções do mercado, 
ainda que cada vez mais sejam imprevisí-
veis. O grande desafio é termos a empresa 
preparada para responder rapidamente às 
constantes alterações que se vão vivendo 
em todo o mundo global. E cada vez mais 
digital, sejam elas a nível de produtos ou de 
processos. 
 

Entrevista
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Ricardo Vieira l Managing Director da Reynaers Aluminium

Em entrevista à revista “Materiais de 
Construção”, Ricardo Vieira, Managing 
Director da Reynaers Aluminium, aborda 
temáticas importantes, como é o caso da 
sustentabilidade, da descarbonização e 
do impacto da subida dos custos da ener-
gia. Fala-nos ainda sobre as novidades da 
empresa e das perspetivas para o futuro.  
 
QUAIS AS NOVIDADES EM QUE A EMPRESA ESTÁ 
A APOSTAR NESTE MOMENTO? 
  
Aparte do constante desenvolvimento de 
produto - mais de 150 das nossas pes-
soas estão dedicadas à Investigação e 
Desenvolvimento - continuamos ativa-
mente a trabalhar nos campos da digitali-
zação, automação e sustentabilidade. Os 
sistemas que já temos no mercado para 
janelas, portas e fachadas - a par e passo 
com os serviços que prestamos aos nos-

A REYNAERS ALUMINIUM É ESPECIALISTA 
LÍDER NO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZA-
ÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS E SUSTENTÁ-
VEIS DE ALUMÍNIO PARA JANELAS, PORTAS, SIS-
TEMAS DE CORRER E FACHADAS. JUNTAMENTE 
COM OS PARCEIROS, CONCENTRA-SE NA CRIA-
ÇÃO DE PRODUTOS EFICIENTES DO PONTO DE 
VISTA ENERGÉTICO, CONCEBIDOS DE FORMA 
RESPONSÁVEL E QUE FAZEM A DIFERENÇA NAS 
CASAS, EDIFÍCIOS E NA QUALIDADE DE VIDA DAS 
PESSOAS QUE servem. 
 

sos parceiros - são disso bom testemunho.  
 
AS PREOCUPAÇÕES COM A EFICIÊNCIA E A SUSTEN-
TABILIDADE ESTÃO DE ALGUMA FORMA A INFLUEN-
CIAR OS PRODUTOS E A CONDUTA DA EMPRESA? 
 
Temas como a circularidade, a pegada ecoló-
gica, a reciclagem, a racionalização de recur-
sos são amplamente difundidos e continua-
mente aplicados há já vários anos, num pro-
cesso que se quer de melhoria contínua e 
constante aprendizagem. Contudo, neste 
âmbito, destaco que estamos comprometidos 
em abrir caminho e dar um contributo ativo no 
combate à desinformação no contexto da sus-
tentabilidade. Particularmente nos países 
onde ainda predomina como é, infelizmente, o 
caso de Portugal. Existe uma determinação - 
diria até ousada - em criar impacto positivo, 
chamando cada uma das nossas pessoas à 
ação.   
 

Entrevista
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bém selos e etiquetas que atestam a efi-
ciência energética - também fundamen-
tal, sem dúvida! - mas que por si só não 
contribuem para a descarbonização.  
 
DE QUE FORMA ESTÃO A SENTIR O IMPACTO 
DA SUBIDA DOS CUSTOS DA ENERGIA? 
 
Temos tentado amortecer este impacto, 
por via da descentralização e da agili-
zação da cadeia de valor. Foram tam-
bém tomadas medidas para reforçar o 
melhor possível a autossuficiência, 
com recurso às energias renováveis. E 
otimização, otimização, otimização. 
Ain da assim, naturalmente sentimos o 
impacto.  

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A 
EMPRESA NO DOMÍNIO DA DESCARBONIZAÇÃO?  
 
Felizmente, temos a sorte de trabalhar com 
o alumínio, que é dos materiais mais sus-
tentáveis para vários setores. Assim com-
provam as várias certificações dos nossos 
produtos: Declarações Ambientais de 
Produto e o Certificado Cradle-to-Cradle, a 
nível global; ou o selo Sustainable Value 
atribuído em Portugal, ao abrigo da norma 
internacional ISO 14024:2018. Existem 
também os projetos com certificação LEED 
e BREEAM, que atestam a sustentabilidade 
do edifício tendo por base os materiais uti-
lizados e, claro, uma série de outros aspe-
tos relevantes. É evidente que temos tam-

Talvez de forma mais suave que outras 
empresas ou setores.  
 
QUAIS AS VOSSAS EXPECTATIVAS, EM RELAÇÃO À 
EMPRESA, AO MERCADO E À SUA EVOLUÇÃO? 
 
Estamos a ter um ano fantástico que vem 
acentuar a tendência dos últimos anos. Mas 
somos cautelosos nas expetativas a prazo, 
até porque o setor é naturalmente permeá-
vel à instabilidade que se sente globalmente. 
Felizmente, em Portugal o setor tem mostra-
do uma enorme resiliência e colaboração 
entre pares e tem conseguido transformar os 
desafios dos últimos anos em oportunidade. 
Olhamos o futuro com respeito e compro-
misso.  
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Nos últimos três anos, realizámos uma gran-
de transformação na empresa. Evoluímos 
da Saint-Gobain Weber, uma empresa foca-
da em soluções de argamassa, para a Saint-
-Gobain Portugal, uma empresa focada em 
soluções de construção sustentável, com 
uma gama de produtos e soluções muito 
mais abrangente. Mantivemos as argamas-
sas, mas adicionámos soluções em gesso e 
lãs minerais - lã de rocha e lã de vidro. Esta 
transformação exigiu o máximo de todos os 
nossos colaboradores, aos quais estou 
imen samente agradecido, no entanto esse 
esforço está a ser recompensado com as 
no vas oportunidades que temos aberto aos 
nossos parceiros, que conseguiram crescer 
com a nova proposta de valor da Saint-Go -
bain Portugal. 
 
QUAIS AS NOVIDADES EM QUE A EMPRESA ESTÁ 
A APOSTAR NESTE MOMENTO? 
 
Nos últimos meses fechámos a compra de 
duas empresas, a Fibroplac e a Falper, 
para reforçar a nossa estratégia de sermos 
líderes em construção sustentável em 
Portugal. 

LÍDER MUNDIAL EM CONSTRUÇÃO SUSTENTÁ-
VEL, A SAINT-GOBAIN CONCEBE, FABRICA E DIS-
TRIBUI MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A CONSTRU-
ÇÃO E MERCADOS INDUSTRIAIS. AS SUAS SOLU-
ÇÕES INTEGRADAS PARA A RENOVAÇÃO DE EDI-
FÍCIOS PÚBLICOS E PRIVADOS, PARA A CONS-
TRUÇÃO LEVE E PARA A DESCARBONIZAÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO E DA INDÚSTRIA SÃO DESENVOL-
VIDAS MEDIANTE UM PROCESSO DE INOVAÇÃO 
CONTÍNUA E PROPORCIONAM SUSTENTABILIDA-
DE E DESEMPENHO.  
 
EM PORTUGAL, A SAINT-GOBAIN ESTÁ PRE-
SENTE COM VÁRIAS MARCAS RECONHECIDAS 
PELA INOVAÇÃO E QUALIDADE. 
 
JOSÉ MARTOS, CEO DA SAINT-GOBAIN POR -
TUGAL S.A. - ISOVER, PLACO® E WEBER DEU- 
-NOS UMA ENTREVISTA ONDE, ALÉM DE FALAR 
SO BRE A EMPRESA, ABORDOU TEMAS COMO A 
EFI CIÊNCIA E A SUSTENTABILIDADE, A DESCARBO -
NIZAÇÃO E A CRISE ENERGÉTICA DESENCADEADA 
PELO CONFLITO NA UCRÂNIA, ENTRE OUTROS. 
 
FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA. 
COMO SE DEFINEM E QUAL TEM SIDO O VOSSO 
PERCURSO? 

Com um volume de negócios conjunto de 15 
milhões de euros e 75 colaboradores, estas 
duas aquisições vão reforçar e acelerar o 
forte crescimento da Saint-Gobain Portugal 
de duas formas: 
 
• Através do fabrico de uma oferta local de pla-
cas de gesso laminado de alta qualidade, para 
acelerar o crescimento que o nos so negócio 
tem vindo a ter nesta área; 
 
• Desenvolvendo soluções sustentáveis integra-
das, combinando estruturas de aço leve, placas 
de gesso laminado, produtos químicos e de iso-
lamento para a construção, que atenderão às 
necessidades do mercado modular externo que 
está em rápido crescimento. 
  
AS PREOCUPAÇÕES COM A EFICIÊNCIA E A SUSTEN-
TABILIDADE ESTÃO DE ALGUMA FORMA A INFLUEN-
CIAR OS PRODUTOS E A CONDUTA DA EMPRESA? 
 
Segundo as Nações Unidas, na União Eu ro -
peia os edifícios são responsáveis por 40% do 
consumo de energia, por 36% das emissões 
de CO2 e por 1/3 do consumo dos recursos 
naturais. Com um impacto ambiental a este 
nível, o setor da edificação tem que, de forma 



mo fazemos negócios, as matérias-pri-
mas que utilizamos, os nossos proces-
sos produtivos, a forma como reutiliza-
mos materiais para minimizar o desper-
dício. Ou seja, de uma forma geral, 
todas e cada uma das nossas ações 
visam contribuir positivamente para o 
futuro do nosso planeta. 
 
Na Saint-Gobain Portugal, um dos maio-
res desafios está na utilização, mais efi-
ciente das nossas matérias-primas, 
como a substituição do cimento - maté-
ria-prima com elevada pegada carbónica 
- por outros ligantes mais sustentáveis 
ou a incorporação de circularidade em 
alguns resíduos que possam ser reutili-
zados nas nossas fábricas. Há anos que 
estamos a fazer um forte investimento 
no nosso centro de I&D em Aveiro para 
ultrapassar estes desafios e poder asse-
gurar o nosso percurso até à neutralida-
de carbónica. 
 
QUAL O POSICIONAMENTO DA EMPRESA FACE À 
ATUAL CONJUNTURA INTERNACIONAL, COM A 
CRISE ENERGÉTICA DESENCADEADA PELO CON-
FLITO NA UCRÂNIA? 
 
O terrível conflito na Ucrânia mudou o 
paradigma energético para empresas e 
particulares. Durante décadas desenvolve-
mos os nossos negócios e as nossas vidas 
com energia abundante e barata, essa 
situação acabou. 
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responsável e pró-ativa, implementar solu-
ções que ajudem a preservar o nosso plane-
ta e a melhorar a nossa forma de vida. Na 
Saint-Gobain definimos 3 pilares fundamen-
tais para alcançar estes objetivos, que assu-
mimos também como nossos: 
 
• Eficiência energética dos edifícios, tanto em 
obra nova, como em reabilitação, de forma a 
assegurarmos o objetivo de descarbonização 
em 2050. Para isto, a Saint-Gobain desenvolve 
e fornece soluções de isolamento térmico para 
edifícios, como por exemplo os sistemas 
ETICS/ITE da Weber ou o sistema de isola-
mento com lãs minerais da Isover para siste-
mas de condutas de ar condicionado. 
 
• Economia circular, utilizando materiais e solu-
ções que possam ser recicladas e que ajudem 
a minimizar o impacto ambiental. Como exem-
plo, o mais recente produto que lançámos - o 
adesivo multiuso webercol flex lev, que utiliza 
mais de 30% de materiais reciclados na sua 
composição. 
 
• Saúde e conforto nos edifícios. Na Saint-Go- 
bain acreditamos que para nos sentirmos bem 
num edifício é necessário ter a quantidade per-
feita de luz, o nível adequado de som e a tem-
peratura ideal. Trata-se de design, estética e 
tecnologia, qualidade e segurança, eficiência e 
sustentabilidade - um lugar para se adaptar a 
cada um de nós. Os edifícios têm o potencial 
não só de proteger as pessoas de todos os 
aspetos menos positivos do mundo exterior, 
como o ruído, o clima e a poluição, mas tam-
bém de fazer com que cada um de nós se sinta 
mais feliz e nos permita viver, trabalhar e brin-
car em ambientes mais saudáveis. 
  
QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A 
EMPRESA NO DOMÍNIO DA DESCARBONIZAÇÃO? 
 
A Saint-Gobain assumiu o compromisso 
de alcançar zero emissões líquidas de car-
bono até 2050, um objetivo alinhado com 
a tarefa de limitar o aquecimento global a 
1,5 ºC. 
 
Este compromisso requer um ambicioso 
plano de ação que influenciará a forma co -

Consequentemente, tanto empresas como 
particulares tornaram-se muito mais sensí-
veis aos elevados custos energéticos atuais, 
portanto, o investimento em eficiência ener-
gética é a chave para continuar o desenvol-
vimento da nossa sociedade. 
 
Neste cenário atual, a Saint-Gobain pode 
contribuir imenso para a melhoria da eficiên-
cia energética, com soluções ETICS para 
isolamento de fachadas, vidros de alto 
desempenho Climalit, condutas de AVAC 
Climaver, isolamento de coberturas Isover, 
entre outras. A Saint-Gobain Portugal pode 
contribuir positivamente para melhorar a efi-
ciência energética dos edifícios, que conse-
gue diminuir tanto os custos operacionais 
dos edifícios como a pegada carbónica dos 
mesmos.  
 
DE QUE FORMA ESTÃO A SENTIR O IMPACTO DA 
SUBIDA DOS CUSTOS DA ENERGIA? 
 
O aumento dos custos de energia está a 
ter um impacto significativo em todo o setor 
de materiais de construção, seja no 
aumento dos preços das matérias-primas, 
seja no impacto nos nossos custos opera-
cionais. 
 
Consequentemente está-se a sentir uma 
grande pressão na gestão de preços, seja 
nos preços finais dos materiais de constru-
ção, seja nas margens das empresas do 
setor.  
 
QUAIS AS VOSSAS EXPECTATIVAS, EM RELAÇÃO À 
EMPRESA, AO MERCADO E À SUA EVOLUÇÃO? 
 

Considero que o am -
biente macroeconómi-
co que temos pela fren-
te vai ser mais desa-
fiante nos próximos 
me ses. A elevada infla-
ção, o aumento das ta -
xas de juros e a incer-
teza nos consumidores 
podem trazer consigo 
um abrandamento tan -
to no mercado de obra 
nova como da re -
novação, onde já esta-
mos a ver uma quebra 
nas licenças de obra. 
De qualquer maneira, 

há ainda uma elevada procura da habitação 
em Portugal, e de uma habitação mais efi-
ciente energeticamente e mais sustentável. 
Neste sentido, confio que a nossa estratégia 
de sermos o líder em construção sustentável 
em Portugal está alinhada com o mercado e 
que continuaremos o nosso percurso de 
crescimento no mercado. 
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Entrevista
Luiz Araujo I Diretor Geral da Sodeca Portugal

DE MODO A MELHORAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
DOS VENTILADORES E DAS INSTALAÇÕES DE VENTI-
LAÇÃO, O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENER-
GÉTICA DA SODECA AJUSTOU OS CONSUMOS DE 
ENERGIA DOS VENTILADORES COM OS SEUS MÁXI-
MOS RENDIMENTOS, NAS ZONAS HABITUAIS DE TRA-
BALHO, SENDO NECESSÁRIA UMA ATUALIZAÇÃO 
DAS CURVAS E A SUA APRESENTAÇÃO NESTE E EM 
FUTUROS CATÁLOGOS DA SODECA. 
 
LUIZ ARAUJO, DIRETOR GERAL DA SODECA POR -
TU GAL, NESTA ENTREVISTA À REVISTA “MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO”, FALOU-NOS DA EMPRESA, 
ASSIM COMO DAS SUAS PREOCUPAÇÕES COM AS 
QUESTÕES LIGADAS COM A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
E COM OS CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS. 
 
FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA. COMO 
SE DEFINEM E QUAL TEM SIDO O VOSSO PERCUR-
SO? 
 
A Sodeca Portugal resulta da integração da 
Decflex no grupo Sodeca. Em 1985 surge a 

ESPECIALIZADA NO PROJETO E FABRICO DE 
VENTILADORES E RESPETIVOS ACESSÓRIOS 
PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS, A SODECA INI-
CIOU UMA NOVA ETAPA DE ESTUDO E CONCEÇÃO 
DE NOVAS TENDÊNCIAS NA ÁREA DA VENTILA-
ÇÃO PARA AJUDAR A PRESERVAR O MEIO 
AMBIENTE E A OBTER UMA POUPANÇA ENERGÉ-
TICA, QUESTÃO QUE TANTO PREOCUPA A SOCIE-
DADE ATUAL. 

Decflex, com um forte contributo para reno-
vação de materiais, soluções e conceitos de 
AVAC em Portugal. A Decflex introduziu um 
tubo altamente flexível para ligação de con-
dutas a grelhas e difusores, introduziu novos 
conceitos para materiais prontos a utilizar, 
fáceis de transportar e armazenar. Os aces-
sórios de montagem, fundamentais numa 
boa instalação, passaram a ser referencia-
dos nos cadernos de encargos e as chami-
nés para exaustão de gases de combustão 
passaram a ser elemento considerado, no 
bom funcionamento dos aparelhos de com-
bustão e no impacto ambiental. Depois 
dumas décadas de crescimento e evolução, 
apesar das várias crises atravessadas, em 
2012 enfrenta o seu momento mais difícil e, 
na concretização dum desejo comum, é ini-
ciado o processo de integração no Grupo 
Sodeca, seu principal parceiro. A Sodeca, 
fabricante de ventiladores, tinha na Decflex o 
seu principal distribuidor em Portugal, daí 
que dadas as excelentes relações entre 
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Atualmente a Sodeca Portugal conta nos 
seus quadros com técnicos especialistas 
em várias áreas, como controlo de fumo e 
pressurização, evacuação de gases de 
combustão, qualidade do ar, conforto e 
indústria.   

ambas as empresas, o processo de inte-
gração foi muito fácil. Desta forma, 
surge a Sodeca Portugal, empresa sóli-
da e inovadora muito orientada para o 
cliente e especialista na área da ventila-
ção. 

QUAIS AS NOVIDADES EM QUE A EMPRESA ESTÁ A 
APOSTAR NESTE MOMENTO? 
 
De momento a empresa mantém a sua apos-
ta na qualidade do ar e na eficiência energé-
tica. A segurança contra incêndio continua 
como forte aposta nas vertentes do controlo 
de fumo e pressurização.  
 
AS PREOCUPAÇÕES COM A EFICIÊNCIA E A SUS-
TENTABILIDADE ESTÃO DE ALGUMA FORMA A 
INFLUENCIAR OS PRODUTOS E A CONDUTA DA 
EMPRESA? 
 
A eficiência energética, regulamentada a 
nível europeu, obriga a que os equipamentos 
sejam cada vez mais eficientes, fator em per-
feita sintonia com o passado, presente e futu-
ro da empresa.  
 
QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A 
EMPRESA NO DOMÍNIO DA DESCARBONIZAÇÃO? 
 
A este nível a empresa tem dois papéis: o de 
fabricante e o de consumidor. Como fabrican-
te procura criar produtos cada vez mais efi-
cientes e utilizando tecnologias e energias 
menos poluentes. Como consumidor, além 
da procura de equipamentos mais eficientes 
e duma boa gestão de energia, está a aderir 
às energias renováveis.  
 
QUAL O POSICIONAMENTO DA EMPRESA FACE À 
ATUAL CONJUNTURA INTERNACIONAL, COM A CRISE 
ENERGÉTICA DESENCADEADA PELO CONFLITO NA 
UCRÂNIA? 
 
Estamos a fazer o que está ao nosso alcan-
ce: economia de energia, recurso a energias 
renováveis, procura de equipamentos mais 
eficientes. 
 
DE QUE FORMA ESTÃO A SENTIR O IMPACTO DA 
SUBIDA DOS CUSTOS DA ENERGIA? 
 
Os custos da energia afetam-nos diretamen-
te no que toca ao fabrico de produtos, e indi-
retamente no custo das matérias-primas. 
Com uma boa gestão dos recursos, estamos 
a tentar minimizar o seu impacto no custo 
final dos nossos produtos. 
 
QUAIS AS VOSSAS EXPECTATIVAS, EM RELAÇÃO À 
EMPRESA, AO MERCADO E À SUA EVOLUÇÃO? 
 
As nossas expetativas são de continuar a 
evoluir com os nossos produtos de modo a 
mantermos a conquista de mercado que 
temos tido. Este ano de 2022 estamos a 
superar as expetativas. Para o próximo ano, 
com as previsões dos diversos analistas, 
estamos mais apreensivos, mas acreditamos 
que com o trabalho que temos desenvolvido, 
com a nossa posição no mercado iremos 
continuar a crescer, e 2023 terminará certa-
mente melhor do que o que se prevê.
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atuais, todo o trabalho de simulação de 
cantaria foi recuperado. 
 
Instalou-se caixilharia contemporânea com 
corte térmico e a paleta rígida e convencio-
nada do Estado Novo foi quebrada com 
novas cores. 
 
Existia também uma pequena garagem 
anexa. Esta singela construção foi ligeira-
mente expandida, alinhando-se com o volu-
me da garagem vizinha, permitindo a criação 
de um novo escritório facilmente adaptável 
para quarto acessível. 
 
Ambos os corpos são conectados por uma 
leve galeria, encerrando todas as circulações 
mas respeitando a leitura dos volumes autó-
nomos preexistentes. 
 
Embora mantendo a distribuição programáti-
ca original (assim como a localização pree-
xistente de todas as infraestruturas), redese-
nhou-se e aperfeiçoou-se o desenho dos 
interiores com vista a produzir uma organiza-

A Casa de Santo Adrião é um exercício de 
equilíbrio entre necessidades que se opõem. 
 
O Bairro Duarte Pacheco, onde a casa se inse-
re, foi construído entre 1935 e 1939 como parte 
das políticas de habitação social do Estado 
Novo, num momento de severa necessidade 
de habitação capaz de cumprir com padrões 
mínimos de salubridade para as classes mais 
desfavorecidas. 
 
Modestamente desenhadas num simplificado 
“Português Suave”, estas habitações económi-
cas assentavam sobre fundações e paredes 
exteriores em alvenaria de granito, com as 
estruturas dos pisos e da cobertura elaboradas 
em madeira de carvalho. Volumetricamente 
muito simples, apresentavam fachadas planas 
com cantarias simuladas em argamassa. 
 
Estes Bairros de Habitação Económica são 
documentos relevantes do urbanismo do 
Estado Novo mas a maior parte dos seus 
exemplos, entendidos como não tendo valor 
implícito, apresentam-se demasiado adultera-

dos e delapidados para que a sua conserva-
ção seja pragmaticamente viável. 
 
Tipologicamente, estas casas estão já 
demasiado afastadas dos padrões contem-
porâneos de habitar: a sua dificuldade em 
dar resposta às necessidades residenciais 
atuais e futuras - sofrendo com áreas míni-
mas e sobre compartimentadas, fortes limi-
tações funcionais e padrões de conforto 
extremamente baixos - é a razão principal 
pela qual a maior parte delas foi entretanto 
parcialmente destruída por modificações e 
expansões agressivas. 
 
Assim, parte importante da abordagem a 
este projeto reside na recuperação de ele-
mentos já perdidos da construção original e 
na conceção de uma transformação funcio-
nal que não comprometa a sua identidade e 
os seus valores originais. 
 
Embora tenha sido aplicado isolamento 
térmico pelo exterior, permitindo um 
desempenho energético com padrões 

Casa de Santo Adrião I Uma reabilitação simples e serena 

Reabilitação
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FICHA TÉCNICA 
 
Nome do Projeto: Casa de Santo Adrião 
 
Arquitetura: Tiago do Vale Arquitectos  
(http://tiagodovale.com) 
 
Equipa de Projeto: Tiago do Vale, com Maria João Araújo, 
Camille Martin, Priscilla Moreira, Florisa Novo Rodrigues, 
Teresa Vilar, Clementina Silva, Hugo Quintela, Adriana Gomes 
 
Ano de Projeto: 2018-2020 
 
Programa: Residencial 
 
Localização: Braga, Portugal 
 
Cliente: Filipe Costa 
 
Especialidades: SIPC, Lda (http://sipc.pt) 
 
Construção: Construbox, Lda (http://construbox.pt) 
 
Ano de Construção: 2020-2021 
 
Área de Implantação: 95 m² 
 
Área de Construção: 133 m² 
 
Fotografia: João Morgado (http://joaomorgado.com) 

ção mais apelativa, confortável e eficiente. 
Repôs-se o soalho em pinho, assim como 
as paredes brancas que maximizam a 
sensação de espaço e a luz natural, e 
introduziram-se elementos em mármore 
de Estremoz nas zonas húmidas, numa 
abordagem pragmática e de baixo custo. 
 
No rés-do-chão, contendo os espaços de 
natureza social, a abordagem foi a de 
remover toda a compartimentação, inte-
grando o pequeno espaço de cave (reve-
lando o sistema construtivo original, ainda 
presente) e redesenhando a escada de 
acesso ao piso superior de forma mais efi-
ciente (sob a qual se encaixa uma peque-
na cozinha e se escondem uma instalação 
sanitária de serviço e uma área técnica). 
 
No piso superior, constituído pelos espa-
ços de dormir, o desenho dos quartos foi 
ajustado de maneira a torná-los idênticos 
entre si, com uma parede divisória meca-
nizada que se recolhe no vão da cobertu-
ra, criando uma grande suíte. 

A Casa de Santo Adrião, na sua géne-
se, procurava oferecer apenas mínimos 
de conforto e de salubridade à luz dos 
padrões da sua época - padrões que 
agora, só por si, seriam já considerados 
insustentáveis. 
 
Este projeto procurou, portanto, não só 
resultar numa construção com desem-
penhos adequados para os dias de 
hoje (com o desafio acrescido de não 
descaracterizar o edifício, pondo em 
causa os seus méritos ou a sua identi-
dade originais) como, sobretudo, dese-
nhar nas suas áreas mínimas uma 
experiência de habitar rica e prazerosa, 
um lar com lugar para o conforto, para 
a serenidade e para momentos de 
desafogo. 
 
Dentro de um contexto em que as limi-
tações estão sempre presentes, tinha 
de haver espaço para a memória, para 
o jogo da luz sobre as formas, para a 
experiência estética e para a poesia. 
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Tel.: 256 391 998 
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Site: www.gyptec.eu 
 
Secil Brands, Lda 
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ADENE - Agência para a Energia 
Av. 5 de Outubro, 208, 2º Piso 
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Tel.: 214 722 800 
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Reynaers Aluminium, SA 
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3800-055 Aveiro 
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4500-801 Leça da Palmeira 
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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 
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Tel.: 222 085 009  
E-mail:  
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Site: www.confidencialimobiliario.com 
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Ctra. N-340, km 948  
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Telm.: +34 964 590 101 
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Grohe Portugal 
Zona Industrial de Areeiros, Apt. 167 
3850-200 Albergaria-a-Velha 
Tel.: 234 529 620 
E-mail: comercial-pt@grohe.com 
Site: www.grohe.pt 
 
Grupo GINT 
Grecogeste - Trading de Produtos e 
Serviços, SA 
Rua Dr. Afonso Quintela, 161  
4620-914 Nespereira 
Tel.: 255 810 570 
E-mail: geral@gintglobal.com 
Site: www gintglobal.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 
 
Space Reflex - Isolam. Térmicos, Lda 
Av. Dra. Assunção Vasconcelos 
Chaves, Lote C1 
Real, Dume e Semelho 
4700-010 Braga 
Tel.: 253 331 065 
E-mail: info@spacereflex.com 
Site: www.spacereflex.pt 
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Tiago do Vale Arquitetos 
Rua Dom Frei Caetano Brandão, 121 
4700-031 Braga 
Tel.: 253 295 027 
E-mail: info@tiagodovale.com 
Site: www.tiagodovale.com 
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Moradas

PRÓXIMA EDIÇÃO 

MATERIAIS DE RENOVAÇÃO E REABILITAÇÃO 
RESERVE JÁ!



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

Município de Arouca



TRABALHAR EM QUALQUER OBRA,
MESMO NAS DE ACESSO DIFÍCIL.
É ASSIM NA NOSSA FAMÍLIA.
A família SECILTEK trabalha para ajudar todos os profissionais da construção. Para isso, 
criou soluções que permitem a aplicação de betão em zonas de difícil acesso ou em 
pequenas betonagens, facilitando o seu trabalho.
Conheça as soluções BETÃO-S e junte-se à nossa família.

 FLEXIBILIDADE

 RAPIDEZ DE APLICAÇÃO

 GRANDE ECONOMIA

 MISTURA PRÉ-DOSEADA

BETÃO SECO PRÉ-DOSEADO

BETÃO-S

Conheça toda a família em secil.pt
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