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Planogel Rheo
Gel-autonivelante 
com reologia e 
viscosidade variáveis.
O Planogel Rheo é o 
primeiro gel-autonivelante 
certificado, à base de 
matérias-primas com 
baixo impacto ambiental 
não irritantes, concebido 
para facilitar o trabalho 
do aplicador e garantir a 
máxima flexibilidade de 
utilização.

A inovadora fórmula gel 
conjuga duas exigências 
fundamentais em termos 
de trabalhabilidade: 
fluidez extrema e 
ligeireza aplicativa, com 
um controlo perfeito da 
mistura sob a espátula do 
aplicador.
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Estimado Colega, 
 
Talvez quando estiver a ler estas palavras 
já seja 2023.  
 
Espero sinceramente que tenha tido um 
Santo e Feliz Natal na companhia de quem 
mais gosta. 
 
O Jantar de Natal da APCMC, no dia 7 de 
Dezembro, foi de novo, ao fim de 3 anos, 
um momento alto de convívio associativo. 
Fomos acolhidos na BMI, em Torres 
Vedras, numa visita às suas instalações 
industriais e por fim realizámos o Jantar de 
Natal no Resort Hotel Doce Campo Real, 
onde os associados de mais longe pude-
ram ficar hospedados. Tudo patrocinado 
generosamente pela BMI, fabricante de 
coberturas planas e inclinadas e também 
há muitos anos associado extraordinário 
da Nossa Associação. 
 
Antes do jantar tivemos a oportunidade de 
ouvir o Prof. Manuel Nogueira apresentar 
as previsões da evolução da nossa ativida-
de por setores, o que é sempre uma exce-
lente pista para o nosso futuro próximo. 
 
Apesar de revistas em baixa, pelo segundo 
semestre consecutivo, as previsões de ati-
vidade para 2023 e 2024 mantém-se posi-
tivas. São excelentes notícias! 
 
É difícil descrever o ano 2022. 

Quando esperávamos os benefícios do 
alívio do fim da pandemia, surge uma 
guerra na Europa, nova dificuldade nos 
fornecimentos globais, uma crise energé-
tica, uma inflação elevada e consequente 
reação das autoridades monetárias com 
juros a subir e a inversão do ciclo de 
acrescentar dinheiro novo no mercado. 
Tudo se encaminha para o arrefecimento 
da economia global quando o esperado 
seria um boom económico pós pandemia. 
 
No nosso setor, afetados por tudo o que 
se passa à nossa volta como é inevitável, 
fomos mantendo um nível de atividade de 
modo geral satisfatório, sabendo, no 
entanto, que não vivemos num mundo à 
parte… 
 
A nossa vida associativa está num bom 
momento, 2022 foi um ano intenso a 
vários níveis. 
 
• Os Congressos da APCMC e da FEST. 
 
• O dia do Comerciante de Materiais de 
Cons trução que integrou a Grande Con fe -
rência APCMC com o tema “As Parcerias 
Es tratégicas. 
 
• As sessões de divulgação de projetos: MC 
Digital - Acelerar a digitalização dos proces-
sos nos materiais de construção; Speed Up: 
Materiais de Construção 4.0 que inclui a 
menina dos nossos olhos, o APCMC 
Datacheck, projeto que irá trazer ganhos de 
produtividade e eficiência às nossas empre-
sas.  
 
• Sessão sobre Estratégia de Marketing Di -
gital. 
 
• As previsões do setor em duas sessões. 
 
• O Ranking das 500 maiores empresas dos 
Materiais de Construção. 
 
• O Jantar de Natal APCMC. 
 
Todos estes eventos contaram no total, 
com a participação de mais de 800 pes-
soas. Foi uma oportunidade excelente de 
incrementar o nível de relacionamento 
entre colegas, o networking. E permitiu 
também uma maior proximidade entre 
equipa da APCMC e os Associados, o que 
é extremamente positivo para os projetos 
conjuntos em curso e o desenvolvimento 
de oportunidades no futuro. 
 
Não se gosta do que não se conhece! E 
todo este relacionamento cria um sentido 
de pertença a uma comunidade, os 
Materiais de Construção, que só pode 
ajudar no compromisso de todos na defe-
sa dos interesses do nosso setor. 

E o Futuro?  
 
De acordo com o Ranking das 500 Maiores 
empresas de Materiais de Construção 
temos feito um bom percurso, a crescer de 
forma sustentável, com bons resultados. E 
se parte do futuro é explicado pelo passa-
do, podemos dizer que temos tudo para 
que continue a correr bem, dependendo do 
mercado. In de pen dentemente de condicio-
nantes externas que não podemos contro-
lar, focar-nos-emos no que podemos fazer: 
 
• Ao nível da Associação, o foco é o 
Associado e continuaremos a apoiar os nos-
sos Asso cia dos no dia-a-dia das suas neces-
sidades, no desenvolvimento e promoção de 
projetos conjuntos que valorizem e moderni-
zem as nossa empresas, na previsão avança-
da da atividade da construção que é o indutor 
do nosso negócio, na identificação de tendên-
cias na evolução do de modelo de negócio 
dos Materiais de Cons trução, nos aspetos crí-
ticos das empresas como a formação, a 
transformação digital, o apoio jurídico ou a 
consultoria. 
 
Gostaria de deixar uma mensagem de 
agradecimento a todos os que participaram 
e permitiram que o ano de 2022 fosse um 
su cesso: 
 
• Aos Senhores Associados que comparece-
ram em força nos eventos ao longo do Ano e 
participaram ativamente com sugestões, 
intervenções ou apenas com a sua presença. 
 
• À equipa da Associação que se desmultipli-
cou em esforços para que ao mesmo tempo 
que garante o normal funcionamento da 
APCMC, também soube organizar com exce-
lência todos os eventos, o que, como todos 
sabemos, exige muito para que tudo esteja 
pronto no momento que é necessário. 
 
• Agradecer à Direção que para além do papel 
natural da tomada decisão, se envolveu em 
projetos e deu o seu contributo para os resul-
tados alcançados. 
 
• Agradecer também ao Conselho Consultivo 
pelas sugestões e contribuições que são 
sempre uma inspiração para o trabalho futuro 
da Direção e aos restantes Órgãos Sociais 
pelo importante papel que cada um desempe-
nha para o bom funcionamento da Nossa 
Asso ciação. 
 
Gostaria também de terminar com o forte 
desejo de que o Ano de 2023 traga muito 
sucesso para o setor em geral e para 
cada uma das nossas empresas e das 
nossas famílias em particular. 
 
Muito Obrigado! 
 
Bons negócios e espirito associativo! 
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Divulgação

como opção nas sanitas de todas as séries 
de casa de banho Geberit. 
 
TURBOFLUSH. Trata-se da tecnologia de 
descarga da água na bacia da sanita mais 
silenciosa e eficiente do mercado. Neste 
inovador sistema, o interior da bacia da 
sanita tem uma geometria assimétrica com 
saída lateral da água. Desta forma, em 
cada descarga a água flui facilmente com 
mais eficácia de limpeza já que circula em 
espiral cobrindo toda a superfície interior 
do WC. O resultado é um rendimento de 
lavagem único, muito mais eficaz do que 
uma descarga normal e que é, além disso, 
muito mais silencioso e eficiente. A inova-
dora tecnologia TurboFlush está disponível 
na série Geberit ONE e na gama de sani-
tas com sistema integrado de lavagem 
AquaClean. 
 

Nos últimos anos e fruto da sua investigação 
em I+D+i, a Geberit conseguiu sanitas revolu-
cionárias que conseguem uma casa de banho 
inovadora, muito fácil de limpar e que permitem 
uma importante poupança de água e a redução 
do uso de produtos de limpeza. 
 
INOVAÇÃO EM TRÊS PALAVRAS: RIMFREE, QUICK -
RELEASE, TURBOFLUSH  
 
Por trás dos termos Rimfree, TurboFlush e 
QuickRelease encontramos as inovações que 
a Geberit incluiu nas suas sanitas. Trata-se de 
três novidades tecnológicas que chegaram 
para ficar e converter-se num ‘must’ para con-
seguir casas de banho mais sustentáveis, 
higiénicas e funcionais. 
 
SANITAS RIMFREE®. Um design pioneiro que 
consegue que a descarga, com uma só saída 

de água, se dirija por todo o interior da 
sanita. Isto garante a limpeza perfeita da 
bacia da sanita depois de cada utilização e 
com menos quantidade de água. Ao elimi-
nar o tradicional rebordo interior, desapare-
cem os recantos de difícil acesso e a suji-
dade não se acumula. Assim, limpar a 
sanita acaba por ser muito mais simples e 
cómodo. Existem sanitas Rimfree® em 
todas as séries de casa de banho Geberit. 
 
QUICKRELEASE. Este inovador sistema de 
dobradiças especiais permite retirar facil-
mente a tampa e o assento da sanita 
puxando sem esforço, com uma só mão. 
Desta forma, é muito mais fácil e rápido 
limpar a bacia da sanita. Também a tampa 
e o assento se limpam mais facilmente por 
não estarem presos à sanita. Este especial 
sistema de fixações QuickRelease existe 

Inovações no WC que resultam numa casa de banho melhor I Geberit
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tou com o apoio da Dyrup e dos seus parcei-
ros para que todos os materiais e tintas de 
suporte utilizados fossem entregues de 
forma gratuita e com a máxima qualidade 
possível. Todos os artistas envolvidos eram 
provenientes de áreas como a ilustração, 
pintura, graffiti, stencil, street art, colagem e 
o muralismo. 
 
Para Cláudia Carvalho, Marketing Manager 
da PPG Dyrup, “a parceria com artistas de 
arte urbana é, para a PPG Dyrup, uma mais-
valia, no sentido de assegurar que a arte que 
se constrói em Portugal é valorizada e reali-
zada com produtos da máxima qualidade. 
Associarmo-nos a grandes nomes como o 
da Vanessa Teodoro, Odeith ou até Mário 
Belém permitem-nos dar palco a nomes por-
tugueses que tanto fazem pela divulgação 
da nossa cultura e que comungam de uma 
paixão comum com a PPG Dyrup - Proteger 
e embelezar o mundo”. 
 
O apoio à arte urbana e à divulgação de tra-
balhos de artistas portugueses nesta área 
vai continuar a pautar o trabalho da Dyrup 
durante 2023. 
 
FONTE: HKSTRATEGIES 

A arte urbana tem tido um papel cada vez mais 
importante na cultura portuguesa e na divulga-
ção de talentos. Assim, a Dyrup tem trabalhado 
de perto com autores destas obras de forma a 
apoiar a partilha do seu talento e o amor pela 
cor. 
 
Celebrada no Dia do Artista, a parceria com a 
artista Vanessa Teodoro foi o ponto de partida 
para a divulgação de obras portuguesas de arte 
urbana. No trabalho conjunto com a Vanessa, 
parte do material utilizado nas diferentes obras 
da artista é patrocinado pela PPG Dyrup. Hitt 
Acetinado foi a escolha da criativa para o arran-

que desta parceria, um esmalte aquoso ace-
tinado de elevada qualidade, formulado a 
partir de uma emulsão 100% acrílica e pig-
mentação rigorosamente selecionada. O 
acabamento deste produto é liso, destacan-
do-se pela boa retenção de cor e brilho, o 
bom poder de cobertura e o facto de ser 
totalmente lavável. 
 
Também o Conversas de Rua, realizado a 
setembro deste ano, contribuiu para esta 
divulgação de criatividade, arte e cor nas 
nossas ruas. Este projeto cultural, promovi-
do pela Câmara Municipal da Amadora, con-

Dyrup celebra a arte urbana em Portugal
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LAGUNA: Uma forma icónica com simplicidade intemporal I Jaquar World

• Mais de 4.000.000 casas de banho entregues 
todos os anos. 
 
• Presente em mais de 70 países na Europa, 
Médio Oriente, Ásia-Pacífico, África e Sul da Ásia. 
 
•  Uma força de trabalho dedicada de mais de 
10.000 pessoas. 

 
NEUTRALIDADE 
A visão geral da Jaquar em relação à Laguna era 
projetar, para um público global, uma coleção 
que apresentasse um estilo neutro e intemporal - 
para garantir a durabilidade estética e oferecer 
uma longa vida útil ao produto. 
 
SUSTENTABILIDADE 
Uma seleção de sugestões de paletas de cores 
para casas de banho com base nos produtos da 
coleção Laguna. 
 
Existem 4 conjuntos de ambientes para La gu na: 
Urban Oasis, Color Charisma, Luxury Allure, 
Wood Haven: 
 

• Urban Oasis tem tudo a ver com simplicidade, 
elegância e sofisticação de ponta. Uma ilha de 
tranquilidade que se destaca da azáfama, da pul-
sação e da velocidade da cidade. 
 
A fina mistura de materiais e a paleta de cores 
neutras desta gama correspondem facilmente a 
conceitos de estética sóbria, seja em casas de 
banho privadas ou públicas. 
 
• Color Charisma traz uma brisa fresca de estilo 
mediterrâneo para a casa de banho. A clareza do 
design combinada com uma seleção de cores 
subtis define um visual jovem, fresco e moderno, 
adequado tanto para uso privado quanto para 
hotéis boutique. 
 
• Luxury Allure reúne texturas finas e os prazeres 
tácteis de materiais de qualidade. Simplicidade 
através dos melhores materiais combinados com 
design minimalista. Luxury Allure tem tudo a ver 
com o apelo de texturas finas, a sensibilidade do 
toque e o prazer de desfrutar de alta qualidade. 
 
• Wood Haven cria harmonia através de combi-
nações naturais de materiais. A beleza da natu-
reza, a madeira, as montanhas, o ar livre. Wood 
Haven define um estilo puro e cria harmonia atra-
vés de combinações naturais de materiais. Um 
personagem de design que combina perfeita-
mente com resorts e spas. 

 
MODULARIDADE 
As torneiras Laguna estão disponíveis em 8 
opções de cores com tonalidades simples e 
duplas. Pode escolher a forma que desejar, pois 
permite flexibilidade e variedade de uso. 
 
Os elegantes produtos Laguna estão disponíveis 
numa gama de torneiras, cerâmicas, wellness e 
cabines de duche. 
 
Pode consultar estas e outras novidades através do site:  
www.jaquarportugal.pt / www.jaquar.com 
 
 

Laguna - um design intemporal e clássico que 
reduz formas familiares a uma silhueta sim-
ples e perfeitamente estilizada que transcende 
a moda. E, no entanto, é uma coleção holística 
com todas as oportunidades de personaliza-
ção e expressão individual. 
 
Uma forma icónica com simplicidade e com 
grande versatilidade no material, forma, cor e 
combinações. A visão geral por trás de Laguna 
era projetar, para um público global, uma cole-
ção que apresentasse um estilo neutro e 
intemporal. 
 
Laguna sustenta-se nos pilares DA SIMPLICIDA-
DE, DURABILIDADE, NEUTRALIDADE, SUSTENTABILI-
DADE E MODULARIDADE. 

SIMPLICIDADE 
Formas simplificadas, cores quentes e 
excelente material. Uma ampla gama de 
combinações, unindo um design minimalis-
ta com funcionalidade direta. Resultado de 
extensas discussões entre a Jaquar e os 
designers. 
 
DURABILIDADE 
Excelência na produção que constrói um 
mercado global, e a Jaquar é conhecida 
mundialmente por isso! 

 
• 7 Fábricas de última geração, espalhadas 
por 329.000 m². 
 
• Mais de125.000 torneiras produzidas por dia. 
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• De recordar que o alumínio é 100% reciclável. Isto 
significa que é verdadeiramente circular, pois não 
perde as suas características durante o processo 
de reciclagem; 
 
• Nos últimos 3 anos, a Reynaers Aluminium certifi-
cou 9 sistemas Cradle-to-Cradle Bronze©, represen-
tando mais de 40% do seu volume de negócios 
anual. A ambição é certificar mais 9 sistemas até 
2024, aumentando a quota de produtos certificados 
Cradle-to-Cradle para 60% do volume de negócios 
e alcançar o nível Prata em 8 sistemas;  
 
• Em Portugal, a maioria dos produtos Reynaers 
Aluminium já enverga o rótulo ecológico Sustainable 
Value | ISO 14024. Para obtenção desta distinção, 
os produtos para a construção são submetidos a 
procedimentos de avaliação isentos, rigorosos e pre-
cisos, de forma a averiguar se cumprem critérios 
ambientais e características funcionais; 
 
• Em 2019, por cada quilograma de alumínio extraí-
do, o grupo emitiu 5,16 kg de CO2. Em 2021, redu-
ziu esse número para 4,81 kg de CO2, utilizando 
mais alumínio primário de baixo carbono. Até 2030, 
antecipa valores tão baixos como 2,81 kg de 
CO2/kg; 
 
• Para tal, o maior desafio que se enfrenta é a oferta 
limitada de alumínio reciclado, devido aos 50 anos 
de vida útil do alumínio nos projetos. Com mais edi-
fícios em construção do que em fim de vida, a pro-
cura excede em muito a oferta do mercado. É por 
isso que o foco está tanto no aprovisionamento de 
alumínio primário de baixo carbono, como no alumí-
nio reciclado; 
 
• Atualmente, o alumínio reciclado representa 41% 
de todo o alumínio utilizado. A ambição é aumentar 
a quantidade reciclada em todos os produtos para 
56% até 2030; 
 
• O alumínio de baixo carbono, já representa 24% 
do alumínio utilizado. A ambição é aumentar o alu-
mínio primário de baixo carbono para 40% até 
2030; 
 
• Em matéria de pessoas e sociedade, está em 
curso um plano sólido de aprendizagem ao longo 
da vida e desenvolvimento pessoal de forma a 
aumentar a empregabilidade e o valor dos seus 
colaboradores;  
 
• O Programa Reynaers for Community é a forma 
do Grupo Reynaers retribuir à comunidade, apoian-
do instituições solidárias; 
 
• A segurança dos colaboradores continua a ser a 
prioridade número um e é considerada uma respon-
sabilidade da gestão de topo; 
 
• A estratégia de sustentabilidade do Grupo 
Reynaers apoia a implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que foram 
aprovados pelas Nações Unidas em Setembro de 
2015. Embora os ODS sejam dirigidos principal-
mente aos governos, a realização destes objetivos 
depende muito das empresas devido ao seu espíri-
to inovador e à sua maior capacidade de fazer 
investimentos. 
 

O Grupo Reynaers, especialista em solu-
ções sustentáveis em alumínio e aço para a 
arquitetura, apresenta aos seus parceiros, 
bem como ao mundo corporativo, os seus 
ambiciosos objetivos de sustentabilidade 
até 2025. Os objetivos contidos no Pacto de 
Sustentabilidade baseiam-se na urgência 
de criar impacto positivo e contribuir ativa-
mente para os objetivos do Acordo 
Climático de Paris. O Grupo Reynaers tem 
um longo e notável historial como uma orga-
nização ambientalmente consciente, que 
supera constantemente as suas próprias 
conquistas ao nível da sustentabilidade, 
descarbonização e economia circular, até 
porque continua a ser uma empresa familiar 
e é esta a crença da família fundadora.  
  
A estratégia subjacente a Reynaers Act foi 
traduzida em ações concretas baseadas em 
quatro pilares - produtos circulares, edifícios 
sustentáveis onde os seus produtos atuam, 
pessoas e sociedade e as operações da 
organização - e surge na forma de apelo à 
ação a todos os colaboradores, subsidiá-
rias, fornecedores e clientes em todo o 
mundo. 
 
Dirk Bontridder, CEO do Grupo Reynaers, 
está entusiasmado com o futuro do Grupo e 
os compromissos assumidos em Reynaers 
Act. “Este relatório estratégico é um marco 
para o nosso negócio, uma vez que nos 
comprometemos publicamente a fazer mais 
pelo nosso planeta. Como a maioria das 
coisas que valem a pena, não será fácil. Vai 
exigir que cada um de nós faça a sua parte. 
É por isso que o convidamos a agir, juntos 
pelo melhor." 

PRINCIPAIS FACTOS: 
 
• O Grupo Reynaers baseia a sua estratégia na 
Science Based Targets, uma parceria fundada 
pela ONU e pela WWF, entre outras organiza-
ções, que conduz ações climáticas ambiciosas 
no setor privado, permitindo às organizações 
estabelecer objetivos de redução de emissões 
com base científica. Estes objetivos proporcio-
nam uma via para as empresas reduzirem as 
emissões de gases com efeito de estufa a fim de 
se cumprirem os objetivos do Acordo Climático 
de Paris, onde cada país é solicitado a delinear 
e comunicar as suas ações climáticas. 
 
• Em matéria de eficiência energética está em 
expansão o número de sistemas certificados 
Passive House e Minergie. Estas certificações 
facilitam a seleção de produtos eficientes do 
ponto de vista energético. No entanto, o Grupo 
Reynaers só ambiciona a certificação onde esta 
oferece um verdadeiro valor acrescentado, sem 
comprometer outros objetivos de sustentabilida-
de.  
 
• BREEAM e LEED são duas certificações 
ambientais reconhecidas em todo o mundo que 
certificam os projetos de construção sustentá-
vel, comprovando a eficiência energética e 
simultaneamente a redução da pegada de car-
bono; 
 
• Até 2050, a economia circular pode reduzir glo-
balmente as emissões de CO2 de quatro gran-
des grupos de materiais de construção em 40% 
à escala global e em economias desenvolvidas 
como a da União Europeia pode atingir os 56%; 
 
• O compromisso é reduzir as emissões diretas 
em 46% até 2030 e as emissões indiretas em 
55%.  

O Grupo Reynaers apresenta Reynaers Act, o relatório estratégico  
para a sustentabilidade
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Roca sugere decoração adequada para casa de banho de crianças

Stonex® ou o Surfex®, que são antiderrapantes, 
e dão à sua banheira todas as vantagens de 
uma superfície antiderrapante.   
 
ARRUMAÇÃO SUPLEMENTAR PARA CASA DE BANHO 
DAS CRIANÇAS 
Todos os brinquedos para o banho e as toa-
lhas de super-heróis são ótimos para crianças, 
mas a última coisa que se quer é tropeçar 
neles durante os momentos de relaxamento. A 
solução resume-se a três palavras: arrumação, 
arrumação e arrumação. Os móveis para 
casas de banho são uma opção extraordinária 
para aproveitar ao máximo o espaço disponí-
vel, já que oferecem gavetas a que se pode 
facilmente aceder debaixo do lavatório, sem 
ocupar espaço adicional na área disponível. 
Os armários-espelho trazem uma terceira 
dimensão ao espelho, criando espaço para 
armazenar objetos de dimensões reduzidas, 
como escovas de dentes, cosméticos e produ-
tos de barbear. E talvez a solução mais sim-
ples no que respeita a arrumação na casa de 
banho para crianças seja adicionar uma colu-
na auxiliar, que se pode instalar em qualquer 
lugar e serve para quase tudo. Com o caos 
que os pequeninos criam, manter tudo em 
ordem é uma necessidade. 
 
TORNEIRAS TERMOSTÁTICAS  
As crianças são curiosas por natureza, o que 
é, geralmente e na maioria dos casos, muito 
positivo. Pode, contudo, ser um problema, 
quando se trata da sua segurança. Um dos 
acidentes que as crianças mais frequentemen-
te sofrem nas casas de banho da família são 
as queimaduras com água quente. As tornei-
ras termostáticas evitam este problema, já que 
mantêm constante a temperatura fixada pelo 
utilizador, bem como incluem um sistema de 
segurança que impede que se ultrapasse, na 
maioria dos casos, os 38 ºC, evitando as quei-
maduras. Além disso, uma vez que não é 
necessário perder tempo a ajustar a tempera-
tura manualmente, as torneiras termostáticas 
ajudam na poupança de água. Embora, em 
última análise, não haja nada que substitua as 
medidas básicas de segurança na casa de 
banho, a instalação de torneiras termostáticas 
pode aumentar drasticamente a sua paz de 
espírito num espaço de banho também para 
crianças.   
 
Para os mais pequenos, a segurança é um 
conceito abstrato que é muitas vezes anulado 
pela curiosidade e é, muitas vezes, contrariado 
por todo o tipo de acidentes. É importante que 
os adultos se lembrem de que os objetos do 
dia-a-dia podem ser potencialmente perigosos 
para utilizadores inexperientes com pouca 
capacidade de atenção e com uma destreza 
manual limitada. Num espaço de banho fami-
liar a ser utilizado por crianças, é necessário 
tomar todas as precauções possíveis e tentar 
manter tudo arrumado. 
 
FONTE: H+K STRATEGIES PORTUGAL 
 

A chegada dos filhos representa uma mudan-
ça na vida de quaisquer pais. O que outrora 
fora uma casa de banho maravilhosa para 
dois torna-se, de repente, num espaço para 
três, quatro ou cinco pessoas. Acresce que 
estes novos utilizadores têm necessidades 
completamente diferentes das dos adultos - 
quem projetou o espaço. Muitas vezes, os 
pais ou responsáveis descobrem que têm de 
fazer alterações ao espaço de banho - tanto 
do ponto de vista da segurança, como da fun-
cionalidade - que tão cuidadosamente cria-
ram, para que fique adequado à criança. É 
essencial que as crianças estejam em segu-
rança, mas é igualmente importante que os 
adultos se sintam identificados com o espaço. 
A boa notícia é que existem várias maneiras 
para criar, sem dificuldade, uma casa de 
banho adequada a crianças, mantendo o esti-
lo que tanto lhe custou alcançar.   

SUPERFÍCIES ANTIDERRAPANTES 
Para a maioria dos adultos, um banho quen-
te representa uma oportunidade para des-
frutar de um momento de relaxamento e 
tranquilidade. Mas para as crianças, uma 
banheira cheia de água é a ocasião perfeita 
para brincar com água de forma bastante 
efusiva. Isto representa, normalmente, ape-
nas um pequeno incómodo para os adultos, 
mas é necessário ter especial cuidado para 
garantir que não se dão acidentes mais gra-
ves. As superfícies antiderrapantes, com as 
suas propriedades especiais, contribuem 
bastante para evitar que estes pequenos 
seres incontroláveis escorreguem ou caiam. 
No passado, esta segurança costumava ser 
obtida através de fita adesiva ou tapetes de 
plástico, que, embora eficazes, não são 
esteticamente agradáveis. Hoje em dia, 
existem diferentes materiais, como o 
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Gama de impermeabilização - SOUDAL HYDROBLOCK 

restantes produtos de impermeabiliza-
ção da gama HYDROBLOCK. 
 
O tratamento de materiais porosos, com  
o sistema HYDROBLOCK CLEAN +  
HYDRO  BLO CK CLEAR, evita a acumu-
lação de sujidades, o desenvolvimento 
de fungos por acu mulação de humidade 
e deterioração dos ma teriais por ação da 
água absorvida, sobretudo em zonas 
sujeitas a formação de gelo. 
 
HYDROBLOCK BAND - é uma fita auto-
adesiva butílica para a reparação e sela-
gem imediata de chaminés, condutas de 
ar, clarabóias, aros de janelas e portas, 
entre outros. Estanca imediatamente a 
água, sem necessidade de ferramentas 
adicionais, tem uma elevada adesivida-
de e mantém a elasticidade mesmo em 
baixas temperaturas. O seu acabamento 
superior em alumínio permite--lhe ser 
resistente aos raios UV e às intempéries. 
 
Com a gama HYDROBLOCK da SOU-
DAL, torna-se mais fácil e duradouro 
impermeabilizar e reparar caleiras, alge-
rozes, coberturas planas ou inclinadas, 
uniões entre telhado e chaminés e/ou 
tubos de ventilação, telhas, clarabóias, 
muretes, paredes, terraços, varandas e 
muitas outras situações causadoras de 
humidade e infiltrações. 

SOUDAL HYDROBLOCK é uma gama de pro-
dutos impermeabilizantes que reparam, vedam 
e protegem eficazmente todas as superfícies e 
materiais expostos à água. O seu efeito protetor 
garante uma elevada resistência às intempéries 
e desgastes normais e uma durabilidade extre-
ma da sua casa. Esta gama é constituída por 
produtos especificamente pensados para cada 
zona do edifício e para cada necessidade: 
 
• HYDROBLOCK CLEAN  
   tratamento anti-fungos 
 
• HYDROBLOCK CLEAR 
   tratamento hidrófugo invisível 
 
• HYDROBLOCK WET  
   membrana líquida tecnologia smx® 
 
• HYDROBLOCK DRY  
   membrana líquida acrílica 
 
• HYDROBLOCK BAND  
   fita auto-adesiva de butilo 

HYDROBLOCK WET - é um produto líquido, 
pronto a aplicar, com base na TECNOLOGIA 
SMX®, para a renovação, reparação, proteção 
e impermeabilização elástica e duradoura de 
todas as superfícies e materiais visitáveis. 
Apresenta diversas vantagens comparativa-
mente às tecnologias de impermeabilizantes 
líquidos atualmente existentes: maior elastici-
dade, maior resistência à exposição solar, 
maior durabilidade mesmo nas condições 
mais exigentes, adere em qualquer material 
sem necessidade de primários, mesmo em 
superfícies húmidas e endurece mesmo em 
condições atmosféricas adversas (frio, humi-
dade, chuva) e é ainda resistente à água 
estagnada. Além disso, graças à tecnologia 
SMX® - que acelera o seu endurecimento - 
pode-se concluir os trabalhos de impermeabi-
lização em apenas algumas horas. A expe-
riência na utilização desta tecnologia, permite 
assegurar uma durabilidade da impermeabili-
zação por mais de 10 anos. 
 

A membrana líquida impermeabilizante Soudal 
HYDROBLOCK WET, foi considerada pelos 
consumidores como extraordinária e obteve o 
título de Produto Cinco Estrelas na categoria 
“Impermeabilizantes” pelo 2º ano consecutivo. 
 
HYDROBLOCK DRY - é uma membrana lí -
qui da de base acrílica, para a renovação, re -
paração, proteção e impermeabilização elásti-
ca e duradoura de todo o tipo de coberturas, 
ca leiras, clarabóias, terraços e varandas visi-
táveis. É aplicável em superfícies secas e sem 
possibilidade de água estagnada e com uma 
durabilidade de 5 anos. 
 
HYDROBLOCK CLEAR - é um hidrorrepelen-
te líquido para a proteção e impermeabiliza-
ção de telhados e paredes porosas. A sua fór-
mula invisível, atribui propriedades de repe-
lência à água, sem alterar o aspeto natural 
dos materiais porosos, deixando-os respirar. 
Evita a formação de salitre e fungos, além de 
tornar os materiais auto-laváveis. 
 
HYDROBLOCK CLEAN - é um poderoso tra-
tamento anti-fungos em solução aquosa para 
eliminar musgos, líquenes e algas. Pode ser 
aplicado em paredes, telhados, jardins, terra-
ços, barcos e reservatórios. Não contém sol-
ventes, é inodoro e não afeta as raízes das 
plantas. Pode ser usado como tratamento pre-
ventivo ou curativo e de preferência em com-
plemento à proteção dos materiais com os 



13Visite também o site dedicado http://app.apcmc.pt
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KVOP - A Nova Portinhola da TEV

A nova portinhola foi desenvolvida tanto 
para aplicações no exterior como no inte-
rior, desde que nesta última o acesso pelo 
distribuidor esteja garantido. Esta caixa 
está equipada com interruptores-seccio-
nadores fusível (ISF), base de neutro e 
uma platine para fixação destes equipa-
mentos. 
 
A electrificação da Portinhola com a plati-
ne é agora mais rápida, eficaz e versátil, 
permitindo até três posições alternativas 
de instalação. 
 

A caixa é fabricada em poliéster reforçado a 
fibra de vidro, é resistente à corrosão, aos 
agentes quimicos e aos raios ultravioletas, é 
auto-extinguível, tem classe II de isolamento, é 
livre de halogéneo e silicone e apresenta índi-
ces de protecção IP45/IK10. 
 
De cor cinza RAL 7035, a Portinhola está pre-
parada para a montagem saliente, semi-embu-
tida e embutida com remate à face da parede. 
 
Para todas as versões, está ainda disponível 
um acessório para a selagem da portinhola. 

A TEV acaba de lançar no mercado a 
nova Portinhola KVOP, em linha com as 
restantes caixas de fibra da marca e 
cujas referências começam pelas letras 
KV. 
 
A caixa equipada qualificada pela E - 
Redes, está disponível na versão para 
instalação monofásica KVOPM e na ver-
são para instalação trifásica KVOPT, e 
encontra-se de acordo com a última 
DMA-C62-807/N e segundo EN 62208 e 
EN 61439. 
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Volcalis regista 5 Declarações Ambientais de Produto 

ao longo dos últimos quatro anos, nas instala-
ções em Oliveira do Bairro da mais recente 
empresa do Grupo Preceram. 
 
As DAP, Declarações Ambientais de Produto 
ou EPD na sua sigla em inglês, resultam de 
um processo de otimização do processo pro-
dutivo, baseado nas avaliações de ciclo de 
vida que foram executadas pelos investigado-
res do CERIS - Centro de Investigação e 
Inovação em Engenharia Civil para a 
Sustentabilidade - do Instituto Superior 
Técnico. 
 
Embora de carácter voluntário, as DAP são 
fundamentais quando se pretende aceder a 
mercados mais exigentes, tanto a nível nacio-
nal como internacional. Por outro lado, para a 
elaboração destas declarações é necessário 
efetuar uma ACV, avaliação do ciclo de vida, 
ferramenta essencial para num processo de 
ECO-design, identificando oportunidades de 
melhoria ao longo de toda a cadeia produtiva, 
utilização e fim de vida dos produtos. 
 
Os cinco documentos agora registados no 
programa português DAPHabitat e também 
na plataforma europeia ECO PLATFORM, 
abrangem todas as gamas e referências de lã 
mineral produzidas pela Volcalis. 

Toda a gama de isolamento em lã mineral, pro-
duzida pela Volcalis está abrangida pelas cinco 
DAP/EPD recentemente registadas no Sistema 
DAPHabitat de acordo com as normas ISO 
14025, EN 15804 e EN 15942 e na lista euro-
peia ECO PLATFORM. 
 
A Volcalis é atualmente a empresa com mais 
Declarações Ambientais de Produto registadas 
no DAP Habitat. A Volcalis conta neste momen-

to com o registo da DAP para os produ-
tos: “Lã Mineral Revestida com Véu 
Branco Reforçado”, “Lã Mineral 
Revestida com Véu Negro”, “Lã Mineral 
Revestida com Alumínio e Papel Kraft”, 
“Lã Mineral Revestida com Papel Kraft” e 
“Lã Mineral Não Revestida”. 
 
Estas são o resultado de um longo traba-
lho de investigação e desenvolvimento, 
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Grande Conferência APCMC - As parcerias estratégicas

Realizou-se no passado dia 13 de outubro, 
no decorrer da feira Concreta, na Exponor, a 
Grande Conferência da APCMC - As parce-
rias estratégicas. Um tema de interesse e 
que mobilizou uma grande presença neste 
evento organizado pela APCMC - Asso -
ciação dos Materiais  de Construção, com o 
patrocínio da Gestluz, o apoio da Leca e da 
Secil e a colaboração da Concreta. 
 
Carlos Rosa, Presidente da Direção da 
APCMC, abriu a sessão, tendo sublinhado 
na sua intervenção as vantagens do nosso 
modelo de distribuição assente em três 
níveis - fabricante, distribuidor e profissional 
- assim como o papel das parcerias estraté-
gicas entre fornecedores e revendedores 
para aumentar a eficiência e melhorar os 
serviços ao cliente. 
 
O Prof. José Luis Alvim, Consultor e Pro -
fessor da Porto Business School onde coor-
dena os Programas Advanced Ma na gement 
Pro gram me, Curso Geral de Ges tão, 
Programa Geral de Gestão Intensivo,  foi o 
orador convidado para apresentar “As par-
cerias estratégicas”, tema que promoveu a 
interação com o público presente. 
 
Seguiu-se o debate - Parceria Fabricante 
Dis tri buidor é o Caminho Certo? - entre re -
pre sentantes de empresas do setor (fabri-
cantes e comerciantes). A APCMC convidou 
para moderar esta conversa o Prof. Manuel 
Nogueira, professor universitário, e repre-
sentantes dos fabricantes, nomeadamente 
Jorge Vieira, Diretor Geral da Roca, Alfonso 
Bugallo, Diretor Geral da Onduline e António 
Ricardo Oliveira, Administrador da OLI. Da 
parte dos comerciantes estiveram presentes 
Álvaro Pinto, CEO da Álvaro Covelo & Pinto, 
Lda, Luis Rio, CEO, da Reconco e Américo 
Campos, CEO, da Sanipower. 
 
De seguida, realizou-se a cerimónia de atri-
buição  dos prémios para a Melhor Ex po -
sição de Cerâmica, Banho e Cozinha 2022, 
que tiveram como vencedores a Macovex e 
a Matobra, respe tivamente, na categoria de 
Melhor Loja Física e Melhor Loja - Inovação. 
Os troféus fo ram desenvolvidos e oferecidos 
pela Recer, Pa trocinador deste Prémio cria-
do em 2019.  José de Matos destacou a im -
portância do investimento nas exposições 
como forma de valorizar o papel dos comer-
ciantes na cadeia de distribuição, apresen-
tando os produtos e soluções ao mercado, e 
apelou para que na próxima edição concor-
ram mais empresas. 
 
José de Matos deu um particular destaque à 
iniciativa de atribuição das Distinções de 
Mé rito Comercial e Associativo às empresas 
que perfizeram 25, 50,75 e 100 anos de ati-
vidade. 

Carlos Rosa, Presidente da 
Direção da APCMC 

José Luis Alvim, Consultor e Professor  
da Porto Business School 

Jorge Vieira, Diretor Geral da Roca I Américo Campos, CEO da Sanipower I Alfonso Bugallo, Diretor Geral da Onduline 
Luis Rio, CEO da Reconco I António Ricardo Oliveira, Administrador da OLI I Álvaro Pinto, CEO da Álvaro Covelo & Pinto 

Manuel Nogueira, Professor Universitário 

Evento
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Prémio para a Melhor Exposição de Cerâmica, Banho & Cozinha 2022

A Associação Materiais de Construção promo-
veu um prémio para a Melhor Exposição de 
Cerâmica, Banho & Cozinha 2022, nas cate-
gorias Melhor Loja Física e Melhor Loja - 
Inovação. 
 
As candidaturas foram apreciadas pelo Júri do 
Prémio, nomeado pela Direção da APCMC, 
constituído pelo Arq. Pedro Ferreira, o Prof.  
Filipe Sampaio Rodrigues e a Dr.ª Elisabete 
Soares. 
 
Os troféus foram desenvolvidos e oferecidos 
pela Recer, Patrocinador deste Prémio criado 
em 2019. 
 
Os resultados foram divulgados no decorrer da 
Grande Conferência da APCMC, no passado 
dia 13 de outubro, durante a Concreta, na Ex -
po nor. 

AS EMPRESAS VENCEDORAS FORAM: 
 
Melhor Loja Física - Macovex  
(Loja de Aveiro) 
 
Melhor Loja - Inovação - Matobra  
(Loja de Pedrulha - Coimbra) 

Daniel Paralta, Ana Paralta, Macovex e Liliana Rodrigues, Administradora da Recer

José Guilherme Martins e António Leitão, Matobra e Miguel Pratas, Diretor de Vendas da Recer
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Luciano Peixoto da APCMC 
Henrique Barros da Arch Valadares 

Carlos Rosa da APCMC 
Arch Valadares, SA | 101 Anos 

Luciano Peixoto da APCMC 
Vasco Ferreira da Florêncio Augusto Chagas 

Carlos Rosa da APCMC 
Salomê Pedro da APCMC 

Florêncio Augusto Chagas, SA | 117 Anos 
 

Luciano Peixoto da APCMC 
Mário Santos da José Manuel dos Santos & Filhos 

Carlos Rosa da APCMC 
Salomê Pedro da APCMC 

José Manuel dos Santos & Filhos, Lda | 122 Anos 

Luciano Peixoto da APCMC 
Abel André da Martins Ferreira 

Carlos Rosa da APCMC 
Salomê Pedro da APCMC 

Martins Ferreira, SA | 119 Anos 

Vasco Ferreira da APCMC 
Luciano Peixoto da APCMC 

Ricardo Ferreira da Secil Martingança 
Carlos Rosa da APCMC 

Secil Martingança, SA | 101 Anos 

Vasco Ferreira da APCMC 
Luciano Peixoto da APCMC 

João Mina da Soc. Sanitária Gonçalves & Mina 
Carlos Rosa da APCMC 

Soc. Sanitária Gonçalves & Mina, Lda | 122 Anos 

Grau PLATINA I 100 ou mais anos

Distinção Mérito Comercial e Associativo 2022  

Luciano Peixoto da APCMC 
Luis Pinto da Pinto & Cruz 

Carlos Rosa da APCMC 
Pinto & Cruz, SA | 87 Anos  

Luciano Peixoto da APCMC 
Diana Noites Oliveira da Somefe 

Carlos Rosa da APCMC 
Somefe, Lda | 75 Anos 

Grau OURO I 75 ou mais anos
No passado dia 13 de outubro, no âmbito da 
Grande Conferência APCMC || Con creta 2022, 
retomamos as cerimónias de distribuição de diplo-
mas e medalhas aos Associados que já completa-
ram 25, 50, 75 ou 100 anos de existência. 
 
Reconhecendo que desde a criação, em 1993, da 
Distinção ao Mérito Comercial e Associativo, algu-
mas empresas do nosso setor ultrapassaram, 
entretanto, os 100 anos de existência. A Direção da 
Associação Materiais de Construção deliberou, em 
8 de setembro de 2022, adicionar ao Regulamento 
o grau Platina para distinguir essas empresas. 
 
Segue-se a reportagem fotográfica do evento e 
aproveitamos para apresentar às empresas distin-
guidas os nossos sinceros Parabéns pela distinção 
alcançada. 
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Carlos Rosa da APCMC 
Jorge Vieira da Roca 

Salomê Pedro da APCMC 
Roca, SA | 52 Anos 

Luciano Peixoto da APCMC 
José Correia da Tiba 

Carlos Rosa da APCMC 
Tiba, SA | 50 Anos 

Grau PRATA  I 50 ou mais anos 
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 Luciano Peixoto da APCMC 

Paula Maria de Sousa Fontes  
da Fernando Pinto de Sousa 

Fernando Pinto Sousa da Fernando Pinto de Sousa 
Carlos Rosa da APCMC 

Fernando Pinto de Sousa, Lda | 52 Anos 

Johan Stevens da APCMC 
Cristina Teixeira da Leal Teixeira 

Vasco Ferreira da APCMC 
Leal Teixeira, Lda | 50 Anos 

Johan Stevens da APCMC 
Joana Monteiro da Pincelaria Pardal 

Vasco Ferreira da APCMC 
Pincelaria Pardal, SA | 68 Anos 

Grau BRONZE I 25 ou mais anos 

Rui Pedro Torres da Caleffi 
Patrícia Martinho da APCMC 

Caleffi, Lda | 30 Anos

Luciano Peixoto da APCMC 
Tiago Cunha da Coprax 
Carlos Rosa da APCMC 

Coprax, SA | 33 Anos 

Manuel Fernandes da Grecogeste 
Luciano Peixoto da APCMC 

Carlos Rosa da APCMC 
Grecogeste, SA | 25 Anos 

Distinção Mérito Comercial e Associativo 2022  
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Grau BRONZE I 25 ou mais anos 

Johan Stevens da APCMC 
José Estima da Heliroma 

Vasco Ferreira da APCMC 
Heliroma, SA | 26 Anos 

Johan Stevens da APCMC 
Cristina Martins da Importubos 

Vasco Ferreira da APCMC 
Importubos, Lda | 26 Anos 

Luciano Peixoto da APCMC 
Micael Monteiro da Jormax 

Carlos Rosa da APCMC 
Jormax Industria, Lda | 32 Anos 

Luciano Peixoto da APCMC 
Domingos Silva da Labo 
Carlos Rosa da APCMC 

Labo Portugal, SA | 28 Anos 

Johan Stevens da APCMC 
Justine Barroso da Lenargatecnic 

Vasco Ferreira da APCMC 
Lenargatecnic, Lda | 38 Anos 

Luciano Peixoto da APCMC 
Paulo Santos da Sanitana 

Carlos Rosa da APCMC 
Sanitana, SA | 43 Anos 

Johan Stevens da APCMC 
Maria Lurdes Soares da Perface 

Vasco Ferreira da APCMC 
Perface, Lda | 27 Anos 

Distinção Mérito Comercial e Associativo 2022 
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produto aos clientes e os serviços que 
temos associados para um valor acrescenta-
do oferecido ao cliente são sempre positivos 
e enriquecedores para ambas as partes.” A 
partilha de experiências e presenciar a reali-
dade no local da complexidade da fileira 
industrial foram 2 pontos destacados pela 
fonte. 
 
A Extrusal prevê para 2023 estender o seu 
Open Day a outros stakeholders de forma a 
fortalecer a interação com os seus públicos 
e desmitificar alguns conceitos pela apre-
sentação do seu compromisso com a sus-
tentabilidade ambiental, quer em termos de 
processo produtivo como das soluções efi-
cientes para a Arquitetura que lança no mer-
cado. 

Open Day Extrusal 2022 apresentou-se como 
mais uma ação de proximidade que o Grupo 
Extrusal pretende criar e fortalecer junto dos 
seus clientes do setor da arquitetura, localiza-
dos no norte, centro e sul do país. 
 
Realizados no dia 4, 18 e 25 de novembro, o 
Open Day Extrusal consistiu num conjunto de 
3 dias dedicados a expor o processo produtivo 
da Extrusal, acompanhada pelos profissionais 
responsáveis de cada setor; apresentar as 
soluções inovadoras e eficientes para a arqui-
tetura existentes no novo showroom inaugura-
do em abril deste ano e ainda, revelar a estra-
tégia definida pela Extrusal no setor da 
Construção e Arquitetura para o próximo ano. 
O tema selecionado para esta primeira edi-
ção, “50 Anos de Alumínio com perfil huma-

no”, surgiu no contexto da comemoração do 
seu 50º aniversário, realizado a 2 Abril deste 
ano. 
 
Foi ainda efetuado o pré-lançamento da 
nova solução Extrusal que complementa a 
sua gama de sistemas de batente para jane-
las e portas, dedicada essencialmente ao 
mercado de reabilitação. 
 
Segundo João Madail, diretor de Marketing e 
Comercial do Grupo Extrusal, “a promoção 
deste tipo de eventos, dias abertos, nos 
quais abrimos as nossas portas e revelamos 
com a máxima transparência quem somos, 
quem são as nossas pessoas, como traba-
lhamos as nossas soluções, desde seleção e 
receção da matéria-prima, até à entrega do 

Open Day Extrusal 2022
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Convívio de Natal da APCMC

Puente - Managing Director Iberia; Pedro 
Abrantes - Iberia Residential Sales Director 
e ainda por parte da ChovA, Xavier Nácher 
Ferrandis e Guillermo Beneyto Bolo; a visi-
ta à fábrica e formação na BMI Academy; 
a apresentação sobre previsões para o 
setor da construção, pelo Prof. Manuel 
Nogueira, seguido de Jantar no Dolce 
Campo Real. 

Realizou-se no passado dia 7 de Dezembro, o 
tradicional Convívio de Natal da APCMC - 
Associação Materiais de Construção.  
 
Esta tradição que tem merecido a adesão e o 
reconhecimento dos Associados contou com o 
gentil patrocínio da BMI que foi uma excelente 
anfitriã à qual a APCMC agradece a sua ama-
bilidade e generosidade. 
 

Para celebrar a época Natalícia, a Associação 
conta com esta iniciativa anualmente, de 
forma a que os profissionais do setor possam 
partilhar o seu ano, discutir novas aborda-
gens na indústria e claro, conviver. 
 
O dia foi bastante agradável e contou com 
algumas atividades, em que destacamos as 
apresentações feitas por Carlos Hernandez 

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

Visite também o site dedicado http://app.apcmc.pt

Guillermo Beneyto Bolo da ChovA 
Carlos Hernandez Puente da BMI 
Pedro Abrantes da BMI  
Xavier Nácher Ferrandis da ChovA 

Carlos Hernandez Puente da BMI 
Carlos Rosa da APCMC
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Aldes, um fabricante francês. Trata-se de 
uma solução que aproveita a energia pre-
sente no ar que é extraído para aquecer o 
novo ar que entra, um sistema também co -
nhecido como permutador de fluxos cruza-
dos. 
 
Também a GROHE - grupo líder de artigos 
sanitários - apresentou no evento os meca-
nismos de descarga e as torneiras de 
banho e de cozinha, soluções que permi-
tem poupar até cerca de 70% do consumo 
da água. Através de um redutor no caudal 
das torneiras é possível economizar signifi-
cativamente o consumo de água mantendo 
a experiência na utilização. 
 
INVESTIR NO AMBIENTE E SOCIALMENTE 
Johan Stevens, Diretor Geral da Sanitop, 
sobre este tema alerta para “o impacto que 
as alterações climáticas estão a ter na vida 
do planeta e o papel que todos têm na mini-
mização dos seus efeitos”. 
 
Ainda sobre esta temática acrescenta: por 
isso, as “questões da sustentabilidade e da 
responsabilidade social, dizem respeito a 
todos nós. Temos todos de investir para tor-
nar o mundo melhor, tanto em termos de 
ambiente, como no aspeto social”. 
 
São estas as razões que levaram a Sanitop 
a eleger como tema da edição de 2022 a 
“Sustentabilidade nas soluções e no nosso 
setor”, um assunto que levou as marcas 
presentes a privilegiarem esta vertente ao 
exporem as suas soluções. 
 
Do lado das empresas e das marcas pre-
sente a realidade é que há cada vez mais 
soluções inovadoras em termos de redução 
dos consumos e de poupança de recursos, 
onde são visíveis também cada vez mais 
preocupações em termos de responsabili-
dade social. 
 
No Fórum Sanitop os profissionais tiveram 
oportunidade de ver vários exemplos desta 
realidade por parte dos fabricantes presen-
tes. 
 
Na intervenção final Johan Stevens desta-
cou que “apesar do momento de alguma 
incerteza e vulnerabilidade que se vive em 
termos económicos, é importante que os 
profissionais do setor olhem para este 
período por outro ângulo: é que em cada 
crise há oportunidades que devemos apro-
veitar. Mais importante é acreditar que cada 
crise traz novas oportunidades e novas ten-
dências e uma delas é a transição energé-
tica. Por isso, é cada vez mais importante 
apostar na inovação, na formação, no ser-
viço ao cliente e no cumprimento dos pra-
zos”. 

O evento contou com a presença de mais de 
50 expositores, de marcas nacionais e estran-
geiras, e com a realização de um conjunto de 
palestras técnicas que foram muito participa-
das. 
 
A sustentabilidade foi o grande tema em des-
taque no Fórum Sanitop, que reuniu mais de 
1300 profissionais na Exponor, em Mato si -
nhos, no passado mês de outubro, entre fabri-
cantes, distribuidores e instaladores de siste-
mas sanitários e de climatização e eficiência 
energética. 
 
O Fórum Sanitop - reconhecido pelos profis-
sionais como um evento de referência do setor 
-, regressou depois de dois anos de interrup-
ção, devido à pandemia, sendo que esta edi-
ção apresentou uma adesão por parte dos pro-
fissionais muito significativa. 
 
Numa altura em que o mundo vive preocupado 
com o impacto das alterações climáticas e, 
também, com as consequências que a guerra 

na Ucrânia está a ter na economia europeia, 
foram várias as novidades divulgadas pelos 
expositores, que apresentaram um conjunto 
de produtos inovadores que apostam na pou-
pança de recursos, tanto a nível da poupança 
de água e energia, como na redução das 
emissões de CO2. 
 
Das novidades em termos de produtos sus-
tentáveis, que mereceram atenção redobrada 
por parte dos participantes no evento, desta-
camos o produto (ainda protótipo) apresenta-
do pela B10, um fabricante espanhol, consti-
tuído por uma base do duche energeticamen-
te eficiente que permite grande poupanças no 
aquecimento das águas do banho, através de 
um circuito que permite o aproveitamento do 
calor presente na própria base de duche. O 
produto, que se encontra em fase de testes 
finais, deve estar disponível no mercado já no 
próximo ano. 
 
Outro sistema inovador presente neste 
Fórum foi o de ventilação de fluxo duplo da 

Fórum Sanitop reuniu mais de 1300 profissionais para falar  
de sustentabilidade e dar a conhecer diversas novidades para o setor





32

Entrevista
José Pedro Barbosa l CEO Ibéria da PPG Dyrup

EM PORTUGAL, ESTÁ FOCADA EM DUAS ÁREAS 
DE NEGÓCIO DISTINTAS - TINTAS PARA DECORA-
ÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL E TINTAS DE PROTE-
ÇÃO E MARÍTIMAS.  
 
O NEGÓCIO DE TINTAS PARA DECORAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO CIVIL É ESPECIALIZADO EM PES-
QUISA, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE TIN-
TAS DE INTERIOR, FACHADAS, PRODUTOS PARA 
MADEIRA E OUTROS REVESTIMENTOS, DISPONI-
BILIZANDO UMA REDE DE ASSISTÊNCIA COMER-
CIAL E TÉCNICA QUE APOIA TODAS AS ATIVIDA-
DES EM LOCAIS DE CONSTRUÇÃO, A PARTIR DE 
ANÁLISE PRELIMINAR AOS SERVIÇOS DE PÓS-
VENDA.  
 
O ISOLAMENTO FAZ PARTE DO PROGRAMA DE 
APOIO “EDIFÍCIOS MAIS SUSTENTÁVEIS”. 
CONSIDERAM ESTE TIPO DE INCENTIVOS UMA 
BOA INICIATIVA E, NESTE SENTIDO, DEVERIAM 
SER REFORÇADOS? 
 
A construção de edifícios mais sustentá-
veis é uma tendência crescente em 

A PPG DYRUP É UMA EMPRESA DO GRUPO PPG, 
PRESENTE NO MERCADO NACIONAL HÁ MAIS DE 70 
ANOS, DEDICANDO-SE À PRODUÇÃO E COMERCIALI-
ZAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS SIMILA-
RES. 
 
O SEU DESENVOLVIMENTO ASSENTA NUMA POLÍTICA 
RIGOROSA DE GESTÃO DA QUALIDADE, COMO ATES-
TAM AS CERTIFICAÇÕES EM QUALIDADE (ISO 
9001:2015) E AMBIENTE (ISO 14001). 
 
A PPG DYRUP REPRESENTA DETÉM UM CONJUNTO 
DE MARCAS DE ELEVADO PRESTÍGIO E NOTORIEDADE 
- A MARCA DYRUP, QUE CONSOLIDA UM LUGAR DE 
REFERÊNCIA E CONFIANÇA NA MENTE DE TODOS OS 
PORTUGUESES, PARA OS SETORES DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL, ARQUITETURA E DESIGN DE INTERIORES; AS 
MARCAS BONDEX E XYLOPHENE, ESPECIALISTAS NO 
TRATAMENTO, PROTEÇÃO E DECORAÇÃO DE MADEI-
RAS E LÍDERES DE MERCADO DESTACADOS; E AINDA 
A MARCA PPG - PROTECTIVE & MARINE COATINGS, 
DE ELEVADO KNOW-HOW E EXPERTISE E COMERCIA-
LIZADA PELO GRUPO EM MAIS DE 70 PAÍSES EM TODO 
O MUNDO. 

Portugal e em toda a Europa. Alguns paí-
ses, como por exemplo Itália, apostaram 
em políticas de investimento que disponi-
bilizam subsídios para reabilitação de 
casas e, neste momento, já se encontram 
num estágio mais avançado. É um percur-
so necessário, pois habitações melhor iso-
ladas significam uma redução nos esfor-
ços de manutenção de temperatura inte-
rior, que se refletem na utilização de ares 
condicionados e aquecimento e, conse-
quentemente, numa conta mais elevada 
de eletricidade. 
 
Sabemos que, neste momento, a despesa 
com energia tem tido um especial foco 
dado a conjuntura atual, sendo fundamen-
tal o reforço destes incentivos para que se 
acompanhe a tendência europeia no que 
se refere à construção de edifícios energe-
ticamente sustentáveis. 
 
A IMPORTÂNCIA E URGÊNCIA DE TEMAS COMO A 
SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E 
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Se há uns anos esta não era uma preocu-
pação, hoje em dia este é um exemplo de 
alguns dos produtos com crescimento da 
procura, pelas suas características sistémi-
cas de isolamento térmico, contribuindo 
para um aumento da eficiência energética 
e, consequentemente, de um Planeta mais 
sustentável. Trata-se de um passo que 
Portugal terá que cumprir para atingir as 
metas europeias, onde todos somos funda-
mentais. 
 
OLHANDO PARA O FUTURO A MÉDIO PRAZO, 
QUAIS SÃO OS GRANDES DESAFIOS QUE AS 
EMPRESAS QUE ATUAM NESTE SEGMENTO TÊM 
PELA FRENTE? 
 
Sabemos que o setor da construção se 
depara com uma reduzida disponibilidade 
de mão-de-obra. A este aspeto, acresce o 
desafio da contínua pressão sobre os pre-
ços das matérias-primas, que acaba por se 
ver refletido nos preços de venda ao consu-
midor. Prevendo-se que continuaremos a 

A NECESSIDADE DE CUMPRIR AS METAS 
EUROPEIAS DO CLIMA VIERAM DAR OUTRA 
ÊNFASE A ESTE MERCADO. DE QUE FORMA É 
QUE ESTA NECESSIDADE VEIO CRIAR UM 
PARADIGMA DE COMO É VISTO ESTE MERCA-
DO? 
 
Como explicámos acima, está inteira-
mente relacionado com a sustentabilida-
de e impacto climático, uma vez que 
despenderíamos menos em aquecimen-
to ou arrefecimentos dos edifícios. Por 
exemplo, o segmento de ETICS - siste-
ma de isolamento térmico - é uma nova 
tendência no segmento de fachadas e 
que revela esta mesma necessidade do 
consumidor em olhar de outra forma 
para a sustentabilidade energética da 
sua casa. A PPG Dyrup não é alheia a 
esta tendência e lançou nestes últimos 
dois anos duas Massas Acrílicas 
(Dyruplaster) e Cola e Barra, produtos 
que complementam e se coadunam 
com qualquer sistema de ETICS. 

trabalhar em situação de contingência, é 
imprescindível, mais do que nunca, intro-
duzir variáveis de gestão nos nossos 
negócios, que consigam acrescentar 
valor e responder rapidamente às mudan-
ças constantes que o mercado apresenta. 
 
Neste sentido, contamos com os nossos 
parceiros através dos seus pontos de 
venda e respetivas equipas comerciais, 
disponibilizando a nossa equipa de front 
line como suporte.  
 
APESAR DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CONTI-
NUAR DINÂMICO, SENTEM QUE A ATUAL CON-
JUNTURA RELACIONADO COM O AUMENTO DA 
ENERGIA, CUSTOS DE MATERIAIS E A DIFICUL-
DADE NO SEU FORNECIMENTO VAI IMPACTAR OS 
PRÓXIMOS TEMPOS DAS EMPRESAS? 
 
Serão certamente anos desafiantes. 
Temas como a inflação, o aumento dos 
preços, as questões relacionadas com a 
energia, com o ambiente e a sustentabili-
dade, continuarão, certamente, na agen-
da de todas as empresas e setores, como 
prioridades que não podemos perder de 
vista. Se olharmos, em particular, para o 
setor da construção, acreditamos que, 
embora tendo que lidar com os desafios 
já referidos, como a escassez de mão-de-
obra ou a pressão dos preços das maté-
rias-primas, há espaço para continuar a 
progredir positivamente.  
 
EM QUE SOLUÇÕES ESTÃO A TRABALHAR 
ATUALMENTE E EM QUE MEDIDA SE DESTA-
CAM? 
 
O consumidor está atualmente mais 
informado acerca das novas tendências 
no que respeita ao contributo para um 
Planeta mais sustentável, bem como das 
ofertas que se encontram no mercado. 
Assim, continuaremos a apostar em 
expertise profissional dos nossos cola-
boradores enquanto contacto direto com 
a marca, bem como através da digitaliza-
ção de ferramentas inerentes ao negó-
cio. 
 
Continuaremos com o foco em produtos 
de elevada performance, respondendo às 
necessidades dos especialistas neste 
segmento - precisão e eficácia -  e isso só 
é possível com o desenvolvimento de pro-
dutos de qualidade Dyrup e PPG, fruto do 
desenvolvimento internacional nos mais 
de 70 países onde estamos presentes. 
 
Vencerá quem conseguir manter a quali-
dade através de inovação e diferenciação 
e, nesse aspeto, o nosso portfólio de 
Construção e de Indústria de Proteção 
Anti Corrosão, falam por si.
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Entrevista
Otmar Hübscher l CEO do Grupo SECIL

NICA DA INDÚSTRIA CIMENTEIRA ATÉ 2050. 
 
NUMA ALTURA EM QUE SE DISCUTE CADA VEZ 
MAIS A RESPOSTA ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, 
TER UM BETÃO NEUTRO EM CARBONO É SEMPRE 
ALGO MUITO RELEVANTE. PODE EXPLICAR-NOS UM 
POUCO MAIS SOBRE O BETÃO VERDI ZERO? 
 
O Betão Verdi Zero é um produto inovador e 
sustentável, que vem ao encontro dos obje-
tivos para atingir a neutralidade carbónica da 
indústria cimenteira em 2050 e da necessá-
ria descarbonização do setor da construção, 
sendo o primeiro betão neutro em carbono 
no país. 
 
Com este novo produto, a SECIL está a dar 
um grande passo na construção de um futu-
ro mais verde, com edifícios e infraestruturas 
mais sustentáveis e com menor impacto no 
meio ambiente, estando igualmente em sin-
tonia com os compromissos assumidos para 
reduzir as emissões de CO₂ da nossa ativi-
dade. 

A SECIL É UM GRUPO EMPRESARIAL FUNDADO EM 
PORTUGAL QUE ASSENTA A SUA ATIVIDADE NA PRO-
DUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CIMENTO, BETÃO, 
AGREGADOS, ARGAMASSAS E CAL HIDRÁULICA. 
TAMBÉM INTEGRA EMPRESAS QUE OPERAM EM 
ÁREAS COMPLEMENTARES NA ECONOMIA CIRCULAR, 
NA UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS COMO FONTE DE ENER-
GIA E NA PRODUÇÃO DE MICROALGAS. 
  
O GRUPO SECIL CONSOLIDOU-SE EM PORTUGAL, DE 
ONDE É ORIGINÁRIO, E EXPANDIU-SE NAS ÚLTIMAS 
DUAS DÉCADAS PARA OUTROS MERCADOS. ATUAL -
MENTE OPERA TRÊS FÁBRICAS DE CIMENTO EM 
PORTUGAL (OUTÃO, MACEIRA E PATAIAS) E ESTÁ 
PRESENTE NO EXTERIOR EM ANGOLA, NA TUNÍSIA, 
NO LÍBANO, EM CABO VERDE, ESPANHA, HOLANDA 
E BRASIL. 
 
OTMAR HÜBSCHER, CEO DO GRUPO SECIL, NES -
TA ENTREVISTA À REVISTA “MATERIAIS DE CONS -
TRUÇÃO” FALOU-NOS, ENTRE OUTROS TEMAS, 
SOBRE O NOVO PRODUTO QUE VAI DE ENCONTRO ÀS 
PREOCUPAÇÕES COM AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, 
CONTRIBUINDO ASSIM PARA NEUTRALIDADE CARBÓ-

O Betão Verdi Zero é uma inovação SECIL 
ao nível do desenvolvimento de produto que, 
mantendo exatamente as mesmas caracte-
rísticas de resistência e durabilidade do 
betão tradicional, utiliza matérias-primas que 
promovem a economia circular, através de 
incorporação de resíduos reciclados, o que 
pressupõe uma menor utilização de recursos 
naturais. 
 
Para além disto, ele é certificado como um 
produto CarbonNeutral© de acordo com o 
CarbonNeutral Protocol pela Climate Impact 
Partners, sendo este o framework líder para 
a neutralidade do carbono - alcançada com-
pensando as emissões remanescentes atra-
vés de projetos de redução de emissões 
externas e garantindo que, por cada tonela-
da de CO2 emitida pelo Betão Verdi Zero, 
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existindo nenhum produto semelhante no 
nosso mercado. 
 
O BETÃO VERDI VAI SUBSTITUIR TOTALMENTE O 
BETÃO, TAL COMO O CONHECEMOS, NA CONSTRU-
ÇÃO?  
 
O objetivo e o foco da indústria cimenteira e do 
betão, bem como do setor da construção, é 
descarbonizar. A indústria nacional, europeia e 
mundial definiu metas concretas para atingir a 
neutralidade carbónica em 2050, com objetivos 
claros para a redução de emissões até 2030, 
no que toca ao cimento e ao betão. O caminho 
tem mesmo que ser este. Temos a expectativa 
de que, no futuro, todo o betão seja neutro em 
carbono. 
 
SENDO O BETÃO O PRODUTO MANUFATURADO MAIS 
UTILIZADO NO PLANETA É IMPORTANTE PROMOVER 
SOLUÇÕES DE CONSTRUÇÃO MAIS SUSTENTÁVEIS. O 
BETÃO VERDI ZERO É A RESPOSTA ÀS NOVAS TEN-
DÊNCIAS DE MERCADO - OS GREEN BUILDINGS? 
 
Os consumidores estão cada vez mais exigen-
tes, criteriosos e conscientes nas suas esco-
lhas, sendo, cada vez mais, os primeiros a soli-
citar soluções sustentáveis na construção. A 
crescente tendência de construção dos Green 
Buildings comprova isso mesmo. 
 
É inegável a relevância da promoção de uma 
construção cada vez mais sustentável e o lan-
çamento do primeiro betão neutro em carbono 
de Portugal - o Betão Verdi Zero - vem dar res-
posta às novas exigências do mercado, contri-
buindo para a construção de um futuro mais 
verde, com infraestruturas e edifícios mais 
duradouros e com menor impacto no meio 
ambiente. 
 
No entanto, mesmo com esta crescente cons-
ciência ambiental, nem sempre os consumido-
res possuem a informação dos reais impactos 
dos vários materiais ao seu dispor, sendo que 
o betão é o produto de construção estrutural 
com menor pegada ambiental ao longo de todo 

exista uma tonelada a menos na atmosfe-
ra. Neste sentido, estamos assim a apoiar 
projetos nas áreas da reflorestação, ener-
gia eólica e solar, uma forma de reduzir a 
pegada carbónica, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável das comuni-
dades locais. 
 
O caminho que tivemos de percorrer para 
alcançarmos esta certificação de produto 
CarbonNeutral© consistiu não só no 
desenvolvimento de declarações ambien-
tais de produto do betão, que permitiu 
medir o impacte ambiental do produto 
através da avaliação do ciclo de vida, mas 
também em assumirmos até 2030 junto 
da SBTi (Science Based Target Initiative) o 
compromisso de alinhamento com a traje-
tória definida pela ciência de limitar o 
aumento da temperatura média global a 
1,5ºC. 
 
JÁ ESTÁ EM PLENA PRODUÇÃO? QUAL A PRE-
VISÃO DA PRODUÇÃO ANUAL E COMO ESPERAM 
COMO O MERCADO REAJA A ESTE NOVO PRODU-
TO? 
 
O Betão Verdi Zero já se encontra em pro-
dução e disponível para os nossos clien-
tes. Para termos uma maior cobertura a 
nível nacional, selecionamos numa 1ª fase 
as nossas centrais de betão em Leiria, 
Gaia, Frielas, Alcochete e Alcácer do Sal, 
sendo que em breve deverá ser alargado à 
totalidade das necessidades do mercado. 
 
Temos a noção de que, como a sociedade 
está cada vez mais exigente e consciente 
face aos temas de sustentabilidade e neu-
tralidade carbónica, este produto vai ter 
aceitação de mercado. A SECIL pensou 
no produto, lançou-o no mercado e agora 
vai testar a reação e feedback dos clien-
tes, sendo que a sua produção vai ajustar-
se à procura do mercado. Importa recor-
dar que a SECIL foi a primeira empresa a 
lançar um betão neutro em carbono, não 

o ciclo de vida. Esta informação nem sempre 
é evidente para a opinião pública. Por isso, 
cabe à SECIL passar esta informação, apre-
sentando, cada vez mais, soluções de cons-
trução sustentáveis, eficientes energetica-
mente, resistentes e duradouras. 
 
QUAL A VISÃO DE SUSTENTABILIDADE DO GRUPO 
SECIL E COMO É QUE MATERIALIZA A SUA ESTRA-
TÉGIA? 
 
A SECIL está comprometida com a Sus -
tentabilidade, procurando compatibilizar o seu 
desempenho económico com a respeito 
ambiental e cidadania responsável. Em ter-
mos de estratégia podemos dizer que a Sus -
tentabilidade está integrada em todos os 
níveis de gestão e processos produtivos, 
sendo que a nossa resposta às alterações cli-
máticas globais passa pela diminuição da 
intensidade carbónica da produção de cimen-
to, betão e demais materiais de construção, 
pe lo aumento da economia circular, pela 
melhoria da eficiência energética e pela pro-
moção da biodiversidade, desafios que acei-
tamos e iremos vencer, com continuada cria-
ção de valor económico em contexto de glo-
balização. 
 
QUAL O PAPEL DA SECIL NOS OBJETIVOS DEFINI-
DOS PELO ROTEIRO PARA A NEUTRALIDADE 
CARBÓNICA DA INDÚSTRIA CIMENTEIRA NACIONAL? 
 
Há duas décadas que a SECIL investe em 
proteção ambiental, esforço este que está a 
ser acelerado nos últimos anos, em função 
dos objetivos de descarbonização resultantes 
do Acordo de Paris e dos roteiros para a des-
carbonização da indústria cimenteira mundial, 
europeia e nacional. 
 
O nosso objetivo passa por alcançarmos a 
neutralidade carbónica em 2050 e, seguindo 
as diretrizes que têm sido estabelecidas para 
o setor da indústria cimenteira, assumimos o 
compromisso de reduzir as emissões de CO₂ 
associadas à cadeia de valor, desenvolvendo 
um conjunto de projetos que incidem sobre 
operação, produto e transporte. 
 
O impacto das nossas atividades será minimi-
zado, não só através dos projetos Clean 
Cement Line, já em construção na nossa 
Fábrica SECIL Outão (ampla descarboniza-
ção e aumento da eficiência energética nas 
instalações/equipamentos e do uso de com-
bustíveis alternativos) e Low Carbon Clinker 
(redução da intensidade carbónica do clín-
quer, de cimento com menos clínquer e de 
betões com menos cimento), mas também 
pela utilização preferencial de transporte 
marítimo e ferroviário na circulação de merca-
dorias/combustíveis, e pela otimização da 
logística de distribuição com recurso a plata-
formas digitais.  
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rendibilidade, entre outros. Para cada um 
desses indicadores e rácios, em cada sub-
setor são efetuados comentários conside-
rados pertinentes, permitindo aos leitores 
menos familiarizados com terminologias 
financeiras conhecer a realidade de cada 
subsetor e de cada empresa. 
 
Podemos referir que todo o setor em ter-
mos gerais e todos os subsetores em ter-
mos particulares tiveram um desempenho 
muito positivo em praticamente todos os 
indicadores. A exemplo de anos anterio-
res, o ano de 2021 permitiu a estas 
empresas consolidarem os seus volumes 
de negócios e as suas situações financei-
ras. 
 
Gostaríamos de destacar o significativo 
aumento do volume de negócios total des-
tas empresas em 2021 (mais 26,73% que 
no ano de 2020), o aumento significativo 

A exemplo de anos anteriores, elabora-
mos para o ano de 2021 o Relatório das 
500 maiores empresas de distribuição 
de materiais de construção em volume 
de negócios, considerando ainda os 
anos de 2019 e 2020, de forma a verifi-
carmos a evolução de setor e de cada 
uma das empresas. 
 
Tal como desde o início, dividimos as 
500 maiores empresas em subsetores, 
pois a realidade de cada um é diferen-
te, sendo inadequado comparar desem-
penhos de empresas de subsetores 
diferentes. 
 
Cada um desses subsetores é analisa-
do de uma forma exaustiva em relação 
às suas vendas, aos capitais próprios, 
aos indicadores de estrutura e endivi-
damento, aos indicadores de funciona-
mento e de liquidez, indicadores de 

da média dos Resultados líquidos, os 
excelentes resultados obtidos a nível 
da média da Autonomia financeira e da 
Solvabilidade, bem como um aumento 
na rendibilidade em diversas verten-
tes. 
 
Uma leitura completa do relatório, per-
mitirá conhecer de uma forma mais 
profunda a situação do setor, dos sub-
setores e de cada empresa considera-
da. 
 
Gostaríamos ainda de realçar que a 
APCMC é a única associação setorial 
portuguesa, que analisa o seu setor 
em termos económicos e financeiros 
de uma forma tão exaustiva. 
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Ranking

NR NOME VOLUME DE NEGÓCIOS 
2021 (€)

VARIAÇÃO VOLUME 
DE NEGÓCIOS 

2021/2020 (%)

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

120 979 124   
113 482 549 
84 264 287 
81 037 621 
70 932 685 
66 481 429 
55 075 513 
53 772 131 
52 191 052 
51 096 906 
48 605 837 
46 502 549 
44 136 820 
41 473 777 
38 365 647 
35 149 330 
35 067 681 
34 587 585 
34 481 420 
31 926 262 
28 885 400 
28 332 711 
28 017 526 
27 316 529 
27 245 952 
27 092 180 
26 186 079 
24 931 096 
24 882 802 
23 351 132 
22 041 545 
21 450 769 
20 342 072 
20 298 209 
20 271 224 
20 225 726 
20 135 270 
19 921 142 
19 728 526 
19 567 026 
19 412 993 
19 222 648 
18 974 867 
18 912 738 
18 833 439 
17 973 776 
17 128 375 
16 260 168 
15 983 306 
15 813 187 
15 803 828 
15 775 708 
15 628 663 
15 229 428 
15 206 227 
15 150 790 
14 741 499 

55,75% 
36,84% 
27,26% 
69,36% 
44,16% 
21,75% 
27,39% 
31,54% 
20,41% 
62,11% 
44,07% 
17,07% 

9,10% 
56,96% 
59,60% 
21,65% 

152,57% 
68,08% 
41,25% 
55,76% 
18,05% 
11,52% 
48,76% 
32,22% 
40,39% 
32,64% 
44,10% 
25,78% 
27,82% 
50,72% 
76,74% 
22,19% 
14,44% 
18,87% 
13,35% 
11,58% 
63,78% 
12,50% 
31,90% 
48,61% 
15,40% 
39,73% 
52,39% 
26,95% 
13,11% 
33,18% 
34,78% 
50,47% 
23,71% 
22,41% 
17,15% 

5,94% 
52,85% 
18,73% 
24,33% 

6,00% 
3,02% 

RESULTADO LIQUIDO 
2021 (€)

13 785 619   
10 776 145 

8 620 538 
9 369 354 
5 620 452 
5 000 215 
3 415 364 
2 803 065 
3 319 192 
6 086 317 
2 764 663 
6 523 149 
6 542 671 
6 265 072 
2 113 429 
3 218 027 
1 285 943 
3 725 422 
4 867 469 
3 000 971 
2 546 734 

972 971 
2 083 058 
1 932 902 
1 889 629 
4 009 019 
1 255 760 

383 626 
1 329 980 
2 759 345 
2 946 054 

724 355 
1 793 866 
2 151 128 
3 228 911 
1 004 005 
1 739 563 
3 380 547 

502 625 
730 364 

1 074 078 
1 772 717 
1 366 183 
2 341 176 
1 595 296 
1 314 995 
3 813 097 

806 067 
188 555 

1 164 293 
93 509 

1 055 148 
205 329 

1 499 081 
1 283 345 
1 309 604 
1 683 961 

EMPREGADOS 
2021

146 
256 
133 

94 
105 
215 
228 
225 
211 
35 
93 

156 
283 
117 
43 

120 
2 

32 
39 
55 

102 
0 

38 
77 
46 
87 

193 
31 
78 
32 
40 
92 
66 
67 
46 
54 
28 
48 
42 
17 
55 
44 
14 
65 
51 
35 
69 
22 

189 
54 
17 
63 
19 
38 
56 
61 
47 
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NR NOME VOLUME DE  
NEGÓCIOS 2021 (€)

VARIAÇÃO VOLUME 
DE NEGÓCIOS 

2021/2020 (%)

58  Mendes & Irmãos, SA 
59  Momel - Comércio de Artigos, Sanitários e de Rega, SA 
60  Torneiras Ofa, SA 
61  José Rodrigues de Caires & Ca, Lda 
62  Decor Pita - Materiais de Construção, SA 
63  Deli Home Iberia Unipessoal, Lda 
64  Fonseca & Alves, Lda 
65  Ferrolimiana - Comércio de Ferros do Lima, SA 
66  Disterm - Distribuição de Equipamentos de Climatização, SA 
67  IMS Portugal - Comércio de Aços, SA 
68  G. Leal & Ca, SA 
69  Portopal - Madeiras e Derivados, SA 
70  Sofermar - Sociedade Comercial de Mat. para Construção, Lda 
71  JVC Alves - Produtos Siderúrgicos, SA 
72  JRP Flooring Products, SA 
73  Leirinox - Comércio de Materiais e Acessórios Inox, Lda 
74  A. Martins & Carvalho, Lda 
75  Abel de Oliveira Carrasquinho, SA 
76  Banhoazis - Comércio de Mobiliário de Banho, SA 
77  Ferexcel - Impor. e Exportação de Mat. de Construção Civil, Lda 
78  Madeivouga - Madeiras, SA 
79  Francisco Dias Lopes & Filhos, Lda 
80  Cimaca - Materiais de Construção, SA 
81  Sobreira & Serras, SA 
82  Mário Gonçalves, Lda 
83  Tavares & E. Faria Tavares - Ferragens e Ferramentas, Lda 
84  Macovex - Materiais de Construção, SA 
85  Barros & Moreira, SA 
86  Aços Duro da Costa, Lda 
87  Móveis e Mat. para Decoração e Construção Civil - Quintão, Lda 
88  Bernardino - Materiais de Construção e Sanitários, Lda 
89  Matobra - Materiais de Construção e Decoração, SA 
90  Tecofix - Técnica de Equipamento e Fixação, SA 
91  F. Lino Gomes, Lda 
92  Rubicer, Lda 
93  Placonascente, Lda 
94  Santos & Oliveira, Lda 
95  Ponto Placa, Lda 
96  Cruzfer - Representações, Materiais e Ferragens, Lda 
97  Odem Portugal - Org., Dist. de Equip. e Mat. de Construção, SA 
98  Delarobia - Comércio de Tintas e Decoração, Lda 
99  Termipol - Isolamentos Térmicos e Acústicos, SA 
100  Fernando S. M. Costa Unipessoal, Lda 
101  Albino Francisco de Sousa, Filhos, SA 
102  Seguraja - Comércio de Equipamentos de Segurança, Lda 
103  BE - AIR, Lda 
104  Casa Alves - Materias de Construção, Lda 
105  Galhispo - Comércio Materiais Construção, Lda 
106  Sitaco - Sociedade Industrial de Tacos de Coruche, Lda 
107  Materbasto - Materiais de Construção, SA 
108  Belmiro Ribeiro, Lda 
109  J. A. F. Mont'Alto, Lda 
110  Diogenes & Santos, SA 
111  João Luis Vieira Unipessoal, Lda 
112  Lumarca, SA 
113  Moisés & Jesus, SA 
114  Nepeli - Materiais de Construção, Lda 

14 570 090 
14 284 777 
14 130 651 
14 113 248 
14 093 306 
14 000 425 
13 708 571 
13 655 069 
13 565 386 
13 535 206 
13 527 616 
13 327 905 
13 304 804 
13 268 711 
13 163 226 
13 115 015 
13 004 690 
12 184 998 
11 978 919 
11 932 112 
11 736 769 
11 694 230 
11 472 350 
11 448 921 
11 397 630 
11 254 293 
10 944 010 
10 787 013 
10 702 376 
10 592 781 
10 491 707 
10 263 993 
10 203 361 
10 071 777 

9 945 682 
9 920 110 
9 883 234 
9 793 068 
9 602 899 
9 510 807 
9 442 336 
9 394 417 
9 381 235 
9 275 748 
9 144 106 
9 126 222 
8 935 724 
8 739 687 
8 698 861 
8 687 218 
8 661 256 
8 610 112 
8 538 452 
8 510 026 
8 459 509 
8 452 748 
8 360 565 

17,38% 
31,82% 
23,92% 
17,72% 
-7,04% 
8,27% 

13,71% 
40,42% 
32,23% 
23,49% 
41,15% 
19,86% 
15,02% 
65,03% 
26,30% 
63,70% 
28,12% 
26,21% 
10,18% 
25,79% 
31,89% 

8,90% 
9,50% 

31,84% 
3,35% 

16,61% 
8,11% 

-0,32% 
17,25% 

3,25% 
22,51% 
32,27% 
10,66% 
22,83% 
21,55% 
56,05% 

4,11% 
36,24% 
40,10% 
22,76% 
12,68% 
23,77% 
28,24% 
14,58% 

9,00% 
68,16% 
21,69% 
29,02% 
36,52% 
12,88% 
67,72% 
11,80% 
9,17% 

31,87% 
20,20% 
77,72% 
-5,17% 

RESULTADO LIQUIDO 
PERIODO 2021 (€)

614 366 
1 353 225 

790 954 
739 273 
107 777 

1 356 826 
1 363 144 

148 664 
573 550 
896 316 

1 241 431 
1 566 793 

311 909 
1 313 695 
1 416 907 
1 678 158 
2 243 416 

195 421 
2 393 666 

569 138 
1 421 695 

157 458 
606 259 

1 384 057 
71 779 

1 179 693 
583 814 
123 277 
751 714 

2 505 405 
219 377 
301 326 

1 176 106 
1 592 213 
1 504 074 

573 360 
1 247 337 

428 267 
1 025 478 
1 556 460 
1 352 695 
1 164 673 

517 921 
669 516 

1 094 040 
684 290 
340 378 
633 133 

1 280 206 
181 866 
309 612 
810 533 
339 636 

1 082 273 
536 772 

1 618 309 
811 482 

EMPREGADOS 
2021

54 
53 
60 

159 
76 
33 
40 
48 
38 
31 
19 
40 
63 
22 
18 
12 
29 
60 

135 
30 
31 
30 
48 
37 
42 
37 
70 

127 
15 
38 

0 
46 
69 
11 
28 
16 
19 
22 
27 
31 
19 
13 
11 
27 
25 
19 
40 
12 
22 
22 

9 
33 
52 
36 
44 
14 
40 
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NR NOME

115  Coridal - Comércio de Tintas, Lda 
116  Cival - Comércio Internacional de Materiais de Construção, SA 
117  Maxifer Armazéns de Ferro, Lda 
118  Alberto Santos - Comércio de Ferragens, Lda 
119  Armazéns de Ferro, Aço e Metais do Lima, Lda 
120  Caldeira, Clemente & Ca, Lda 
121  A Bloqueira de Vermoim - Materiais de Construção Civil, Lda 
122  FBL - Acessórios para Móveis, Lda 
123  Teicocil - Teixeira Costa & Silva, Lda 
124  Comapla Comércio de Madeiras e seus Derivados, Lda 
125  Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior, SA 
126  C.I.A. - Comércio de Inox e Acessórios, Lda 
127  Batista Gomes, Lda 
128  Cipriano & Antunes, SA 
129  F. M. I. R. - Fornecimento Materiais Isolamento, Lda 
130  Matemativerso, Lda 
131  Tecniwood - Distribuição, SA 
132  Osório & Sónia, Lda 
133  Atusa Portugal Unipessoal, Lda 
134  CMPortela - Materiais de Construção, Lda 
135  Oliveira Monteiro & Soares, SA 
136  Barão & Costa, Lda 
137  José Peixoto, Materiais de Construção, Lda 
138  Lage & SA, Lda 
139  Ciprosil - Comércio de Produtos Siderúrgicos, Lda 
140  ASC - Artigos Sanitários do Centro, Lda 
141  Francisco Povoa & Helena, Lda 
142  Materfut, SA 
143  António Gomes Amorim, Lda 
144  M. N. Carvalho & Ca, Lda 
145  Loja de Tintas - Comércio de Tintas, Lda 
146  Importinox - Importação e Exportação de Metais, Lda 
147  Modelstone Unipessoal, Lda 
148  Avelino da Silva Correia & Filhos, SA 
149  Alberto Moreira Pereira & Filhos, Lda 
150  M. Cardoso, SA 
151  Tiba - Comércio e Indústria de Materiais de Construção, SA 
152  Aml - Complementos Sanitários, SA 
153  Galécia - Produtos para a Indústria e Construção, SA 
154  Alesil - Alumínios, Lda 
155  Volumeradical Comércio de Materiais de Construção, Lda 
156  Nogueira & Ribeiro, Lda 
157  Montalgarve - Materiais e Equipamentos Industriais, SA 
158  António Henriques das Neves, SA 
159  Soluções M - Materiais e Serviços para a Construção Civil, SA 
160  Acail Açores - Comércio de Ferro e Aços, Lda 
161  Mafrigessos - Materiais de Construção, Lda 
162  A. J. Navalho - Comércio de Materiais para Construção Civil, Lda 
163  Mania das Pinturas, Lda 
164  Hilário & Alves, Lda 
165  Bombifeira - Materiais de Construção, Lda 
166  Alumace - Alumínios e Acessórios, Lda 
167  Mestre da Cor - Comércio de Tintas, Lda 
168  Aledi, Comércio de Alumínios, Lda 
169  Felix & Nogueira, Lda 
170  M. F. Martins, SA 
171  Fernando Ayres Gomes & Filhas, Lda 

8 254 669 
8 242 495 
8 209 827 
8 208 688 
8 120 672 
8 002 280 
7 996 086 
7 929 550 
7 928 377 
7 883 641 
7 848 093 
7 840 998 
7 834 205 
7 784 914 
7 783 936 
7 740 059 
7 676 791 
7 617 643 
7 570 034 
7 513 984 
7 476 832 
7 475 853 
7 462 526 
7 361 280 
7 349 353 
7 339 654 
7 291 405 
7 216 977 
7 186 024 
7 178 453 
7 171 364 
7 154 572 
7 134 147 
7 113 508 
7 088 770 
7 055 252 
7 050 171 
6 950 759 
6 933 479 
6 902 425 
6 870 739 
6 838 881 
6 819 740 
6 806 574 
6 794 600 
6 778 808 
6 698 595 
6 688 443 
6 673 990 
6 651 419 
6 588 436 
6 522 028 
6 471 052 
6 448 134 
6 430 720 
6 422 750 
6 414 889 

34,05% 
57,18% 
35,80% 
15,44% 
37,85% 
59,53% 
23,14% 
16,22% 
21,34% 
60,92% 
18,01% 

103,29% 
10,10% 
10,41% 
48,78% 
41,48% 
31,43% 
55,31% 
28,25% 
40,44% 

3,31% 
5,43% 

11,62% 
18,93% 
84,55% 
31,27% 
29,30% 
10,94% 

5,52% 
10,89% 
14,59% 
37,85% 
14,14% 

0,97% 
10,86% 
15,73% 
16,29% 
16,49% 
13,43% 
32,92% 
13,87% 
12,04% 
12,50% 
11,82% 
0,23% 

64,84% 
30,40% 

7,84% 
30,61% 
24,51% 
12,04% 
17,19% 
17,66% 
32,73% 
26,67% 
16,55% 

4,95% 

803 888 
88 634 

733 248 
482 465 
567 906 

1 015 179 
146 423 
795 333 
523 819 

1 133 057 
407 739 
697 726 
972 867 

1 574 569 
695 150 
559 360 
163 719 
567 185 
407 238 

99 533 
403 949 

1 236 387 
367 160 
639 687 
587 404 
709 312 
566 507 
376 683 
193 646 
618 919 
696 883 

1 474 123 
1 255 127 

130 816 
385 190 
244 466 
204 006 
577 945 
198 860 
757 224 
667 077 
268 152 
298 412 
232 655 
154 228 
912 989 
280 021 
139 413 
476 628 
959 598 
459 979 
482 450 
550 053 

1 046 108 
557 113 
675 758 

32 171 

63 
6 

28 
34 
34 
11 
20 
12 
35 
18 
14 
15 
51 
24 
13 
25 
15 
11 
8 

24 
33 
52 
42 
27 

8 
11 
38 
30 
37 
34 
28 
19 
11 
0 

34 
46 
33 
19 
39 
31 
25 
14 
37 
13 
26 
13 
13 
24 
16 
18 
36 
22 
39 
22 
22 
35 
31 

VOLUME DE  
NEGÓCIOS 2021 (€)

VARIAÇÃO VOLUME 
DE NEGÓCIOS 

2021/2020 (%)

RESULTADO LIQUIDO 
PERIODO 2021 (€)

EMPREGADOS 
2021
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172  José de Oliveira Nogueira & Filhos, SA 
173  Joaquim dos Santos Tomás & Filhos, Lda 
174  Fernando Leal Moreira, Lda 
175  Indimante II - Equipamentos e Sistemas para Fluídos, SA 
176  Macolusa - Materiais de Construção, SA 
177  Exemplo Concreto, Lda 
178  Ribeiro Esteves - Materiais de Construção, Lda 
179  Macop - Materiais de Construção, SA 
180  Maiaferros - Produtos Siderúrgicos, Lda 
181  Pavilectrica, Lda 
182  Maria Clara, Marques & Filho, Lda 
183  Autoflex, Comércio de Tintas e Produtos Quimicos, Lda 
184  Sisal - Materiais de Construção, SA 
185  Tecnilima - Equipamentos e Serviços, Lda 
186  Vepeliberica - Ind. e Com. de Materiais de Construção Civil, Lda 
187  Sanimaia - Materiais de Construção e Decoração Unipessoal, Lda 
188  Materialia - Materiais de Construção, SA 
189  Matercarvalho, Lda 
190  Luís de Almeida - Alumínios e Vidros, SA 
191  Urcamat - Materiais para Construção Civil, Lda 
192  Centrotorneiras, Lda 
193  Tubominho - Tubos do Minho, Lda 
194  Coelho da Silva & Castelo, Lda 
195  Joaquim Soares & Paulo, Lda 
196  Sanigalos - Comércio Representações, Sanitários, Lda 
197  S. C. A. - Sociedade Comercial de Alumínios, Lda 
198  Sialnor - Sistemas de Alumínios do Nordeste, Lda 
199  O Policia - Materiais de Construção, Lda 
200  Pinto & Filhos, Lda 
201  X Mat - Materiais de Construção, Lda 
202  Alunik (World System Aluminium) - Alumínios, Lda 
203  E+Perfil, Lda 
204  Mariano Brum Gouveia & Filhos, Lda 
205  DAV - Acessórios para a Indústria de Torneiras, Lda 
206  Rotofer - Importação e Comercialização de Ferragens, Lda 
207  Aroundtoday, Lda 
208  Lino Coelho - Comércio Materiais de Construção, SA 
209  Frias & Teles Gonçalves, Lda 
210  2RF, Lda 
211  AISI - Aços Inoxidáveis do Centro, Lda 
212  DNMAT, SA 
213  Carlos Alberto da Fonseca Neto, Lda 
214  Termipol II, Lda 
215  Quitério - Materiais de Construção, Lda 
216  Gastrade - Sociedade de Representações, Lda 
217  Franova - Materiais de Construção Francisco Novais & Ca, Lda 
218  Finifolhas - Comércio de Folhas de Madeira Unipessoal, Lda 
219  Frebrico - Comércio de Bricolage, Lda 
220  Ribeiro dos Santos, Produtos Siderúrgicos, Lda 
221  Correia & Cardoso, Lda 
222  Fibrosom - Ind. Transformadora de Mat. para a Const. Civil, Lda 
223  Linos & Faria, Lda 
224  Jocararmanda - Materiais de Construção Civil, Lda 
225  Grecogeste - Trading de Produtos e Serviços, SA 
226  Sociedade de Ferragens Progresso Albicastrense, Lda 
227  Vercar - Sociedade Comercial de Alumínios, Lda 
228  Mateus & Rosa - Materiais de Construção, Lda 

6 376 371 
6 333 031 
6 297 268 
6 292 859 
6 286 749 
6 277 495 
6 266 270 
6 170 262 
6 169 417 
6 169 104 
6 145 548 
6 123 658 
6 090 785 
6 072 427 
6 060 218 
6 030 088 
5 980 688 
5 966 823 
5 914 392 
5 889 372 
5 867 127 
5 820 129 
5 764 767 
5 744 618 
5 735 427 
5 720 459 
5 670 312 
5 631 952 
5 580 512 
5 578 816 
5 513 491 
5 508 071 
5 475 503 
5 455 250 
5 425 535 
5 386 401 
5 384 379 
5 373 536 
5 367 854 
5 298 962 
5 242 555 
5 239 056 
5 225 108 
5 209 944 
5 208 748 
5 170 523 
5 167 086 
5 130 109 
5 075 781 
5 073 592 
5 071 757 
5 038 062 
5 026 638 
5 024 670 
5 010 160 
4 965 629 
4 956 409 

2,41% 
41,84% 
35,14% 
17,73% 
14,11% 
57,32% 
12,39% 
16,54% 
30,45% 
24,72% 
28,86% 
13,19% 
24,55% 
20,24% 
26,21% 
29,78% 

8,90% 
18,85% 
13,78% 
40,35% 
14,11% 
24,58% 
30,07% 
14,09% 
15,79% 
19,85% 
21,97% 
14,24% 

0,00% 
48,08% 
13,64% 
17,34% 

7,57% 
15,79% 
32,67% 
20,20% 
15,44% 
22,29% 
20,28% 
61,39% 
10,00% 
16,98% 
16,11% 
7,53% 

57,46% 
22,62% 
50,65% 
15,13% 
72,60% 

2,53% 
49,23% 
24,83% 
36,29% 
17,43% 
16,71% 
28,72% 
21,94% 

223 770 
370 970 
331 012 
403 434 
374 737 
171 879 

33 366 
446 839 
430 677 
652 719 
261 980 
746 787 

55 631 
247 434 
889 307 
206 682 
239 484 
114 637 
164 384 
219 857 
225 622 
560 326 
107 129 
242 777 
146 125 
472 550 
754 066 
255 181 
177 885 
149 564 
695 616 
127 296 

47 192 
614 103 
755 501 
264 316 
104 299 

50 599 
1 099 966 
1 382 763 

365 882 
227 798 
635 814 
282 501 
690 957 
449 143 
666 638 
248 489 
292 471 
245 501 
269 342 
139 332 
143 645 
144 200 
429 230 
705 804 
261 670 

41 
14 
13 
16 
26 
18 
14 
31 

9 
26 
27 
27 
22 
25 
47 
30 
29 

5 
46 
22 
37 
20 
30 
14 
17 
23 
19 
20 
30 
13 
31 
37 
74 
12 
15 
17 
24 
19 
14 
12 
30 
23 

8 
20 
11 
20 

8 
20 

7 
37 
18 
17 
12 
23 
24 
13 
23 
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Ranking

NR NOME

229  Manuel da Silva Henriques - Representações, Lda 
230  Agomaco Comercial, SA 
231  Isaac Fernando Duarte Pedroso & Filho, Lda 
232  Milei - Importação e Exportação de Materiais de Construção, Lda 
233  Construtora Ideal da Terceira II - Mat. de Const. e Serviços, Lda 
234  Mata & Vasconcelos, Lda 
235  Point Plac - Materiais de Construção, Lda 
236  Materiais de Construção - Rufino Alves de Pinho, Lda 
237  Materiais de Construção Dias, SA 
238  Radialcor - Tintas, Materiais de Construção e Decoração, Lda 
239  Mkttrade, Lda 
240  Macoteivas - Materiais de Construção, Lda 
241  Classitrade - Comércio e Serviços, Lda 
242  Beiraportal - Produtos de Madeira, Lda 
243  Jamarfel  - Armazéns de Ferro, Lda 
244  Costa Pereira & Filhos, Lda 
245  Paulo Neto - Pavimentos e Revestimentos Unipessoal, Lda 
246  Edimel - Materiais para Edificação, Lda 
247  Madeibranca - Comércio de Derivados de Madeira, Lda 
248  Paneira & Companhia, Lda 
249  Valsteel - Inox e Componentes Industriais, Lda 
250  Francisco Lourenco - Materiais de Construção e Decoração, Lda 
251  J. Pereira Ribeiro & Filhos II, Lda 
252  Plakamat - Imp. e Exportação de Materiais de Construção, SA 
253  Pineforest, Lda 
254  José da Silveira Ribeiro & Filhos, Lda 
255  Ferbroca - Armazenista de Ferragens, Lda 
256  Vitor Manuel Fachada Papizes, Lda 
257  Int., Distribuição e Transformacao de Vidro Rusivam  - IDTVR, SA 
258  J H - Materiais Construção e Decoração, Lda 
259  MC -  Manuel Carvalho - Madeiras Unipessoal, Lda 
260  Mário Ribeiro & Filhos, Lda 
261  Equitubos - Tubos e Equipamentos, SA 
262  Ribeiro & Marques, Lda 
263  Brocer - Representações, Lda 
264  Lealmat - Materiais de Construção, Decoração e Bricolage, SA 
265  Picoven, Lda 
266  Expogres - Materiais de Construção e Decoração, Lda 
267  Caius, Dias & Irmão, Lda 
268  Mário dos Santos & Filhos, Lda 
269  Raffaele Sidoni & Sidoni, Lda 
270  Estores Bandarra, Lda 
271  Eurotubo - Sociedade de Materiais para Construção Civil, Lda 
272  Ferreira, Lda 
273  Grudafil - Comércio de Materiais de Construção, Lda 
274  Artur Agostinho, Lda 
275  Amadeu de Jesus Duarte, SA 
276  Quitério e Quitério, Lda 
277  Rolmetais - Aços Finos e Metais, SA 
278  Ovarmat - Comércio de Materiais de Construção, SA 
279  Perface - Alumínios, Lda 
280  Manuel dos Santos & Filhos, Lda 
281  Bracarapipe, Lda 
282  A Exportadora de Chaves - Materiais de Construção, Lda 
283  António Maria Veloso & Companhia, SA 
284  Tuboambiente, Lda 
285  STB Global Trading, Lda 

4 949 959 
4 947 585 
4 925 368 
4 901 896 
4 883 472 
4 874 675 
4 872 357 
4 862 194 
4 847 894 
4 843 601 
4 832 937 
4 822 763 
4 822 120 
4 817 044 
4 788 184 
4 771 422 
4 768 191 
4 718 304 
4 707 435 
4 685 590 
4 682 377 
4 673 773 
4 670 205 
4 660 541 
4 656 788 
4 623 607 
4 597 704 
4 597 561 
4 572 145 
4 557 368 
4 540 586 
4 517 976 
4 501 532 
4 452 524 
4 438 474 
4 436 706 
4 412 100 
4 341 992 
4 334 131 
4 312 669 
4 309 425 
4 292 521 
4 290 823 
4 279 163 
4 260 202 
4 254 722 
4 254 166 
4 225 755 
4 223 289 
4 211 129 
4 196 686 
4 174 178 
4 165 627 
4 163 753 
4 161 958 
4 151 425 
4 144 245 

13,89% 
20,42% 
17,91% 
11,41% 
16,71% 
26,59% 
27,43% 
23,46% 
10,78% 
13,05% 
86,37% 
21,10% 
18,38% 
22,26% 
30,51% 

7,37% 
11,39% 
7,87% 

23,65% 
98,76% 
71,12% 
22,42% 
23,85% 
22,69% 
34,88% 
16,29% 
23,32% 
18,27% 
28,41% 
15,65% 
28,12% 
16,89% 
16,03% 
17,41% 
26,10% 
-1,19% 
6,64% 

-0,07% 
41,69% 

1,83% 
7,21% 

10,03% 
1,67% 

14,63% 
15,08% 
14,32% 
38,42% 
48,85% 
44,56% 

0,00% 
49,23% 
15,69% 
38,57% 
14,44% 

3,88% 
2,21% 

19,38% 

373 045 
305 250 
100 444 
169 492 
154 547 
188 011 
586 509 
375 987 

-4 503 
759 758 

1 074 193 
586 256 
427 778 
698 659 
118 602 
386 049 
164 297 
133 423 
153 552 
470 294 
316 512 
712 479 
107 091 
238 960 
473 894 
624 476 
462 608 
365 776 
140 134 
567 705 

26 614 
254 119 
774 922 
225 576 
572 331 
537 335 

28 879 
181 440 
218 196 
418 502 
251 816 
296 276 
100 787 
213 719 
218 426 
338 998 
146 437 
293 738 
544 554 

22 698 
650 865 
395 742 
232 269 
360 360 
202 065 

26 211 
102 699 

13 
14 

6 
19 
32 
24 
12 
12 
28 
17 

3 
13 

4 
16 

3 
17 
28 
35 
25 

4 
8 

22 
20 
14 
11 
16 
21 
22 
13 
17 
11 
19 
15 
19 

5 
24 
44 
35 
14 
25 
15 
26 
23 
31 
12 
31 
17 
16 
22 
48 
13 
11 
13 
13 
21 
12 
17 
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286  Irmãos Faria, Lda 
287  Casferim - Importação e Comércio de Ferragens, Lda 
288  Casa Rios - Materiais de Construção, SA 
289  Júlio Simoes, Lda 
290  Jonobras - Materiais de Construção, Lda 
291  T.E.B. - Materiais de Construção, Lda 
292  Noxfap - Importação e Exportação de Metais Finos, Lda 
293  Moreira & Rodrigues, SA 
294  Zantia - Climatização, SA 
295  Ramiro Pimenta da Silva, Lda 
296  Manuel Barreto Madeiras, SA 
297  Macoimbra - Materiais de Construção, SA 
298  Jomarpor - Ferragens, SA 
299  Macomprogresso - Materiais de Construção, SA 
300  Servareias - Areias e Serviços, Lda 
301  Manuel Espirito Santo Grilo, Lda 
302  Gerardo Martins de Meneses - Com. de Mat. de Const., Lda 
303  Joaquim Ribeiro de Sousa, SA 
304  Marante - Materiais de Construção e Decoração, Lda 
305  J. Vilanova & Ca, SA 
306  CMER - Material Electrico, Lda 
307  Canha & Filhos, Materiais de Construção Civil, Lda 
308  José Paulo, Lda 
309  Albano Joãoo & Filhos, Lda 
310  Imacol - Indústria de Materiais de Construção, Lda 
311  Alugarbe Comércio de Alumínio, Lda 
312  Somefe - Sociedade de Metais e Fundição, Lda 
313  David Fernandes Unipessoal, Lda 
314  Covema - Madeiras, Lda 
315  Macominho - Materiais Construção do Minho, Lda 
316  Evag -  Materiais de Construção, Lda 
317  Ferroviseu - Armazéns de Ferro de Viseu, Lda 
318  Distintaplataforma Materiais de Construção Unipessoal, Lda 
319  Amorim & Filhos, Lda 
320  Fundaço - Comércio e Indústrias de Ferro e Aço, Lda 
321  Domingos de Freitas, Lda 
322  Beatriz Salero, Construções, Lda 
323  Evoracor - Sociedade Distribuidora, Lda 
324  Vieira & Soares, Lda 
325  J. J. A. - Materiais de Construção, Lda 
326  Chaves do Areeiro - Soluções e Sistemas de Segurança, SA 
327  Rui Abrantes & Ca, Lda 
328  Represtor - Representações de Estores, SA 
329  Fernando Magalhães da Silva, Lda 
330  Const. Civil e Mat. de Const. de António Fernandes & Fernandes, SA 
331  Hélio Martins & Santos, Lda 
332  António Vitorino Pereira de Campos & Irmão, Lda 
333  Acail Norte, Lda 
334  Sá Castro - Comércio de Ferragens, Lda 
335  U - Deck, Lda 
336  Elísio Teixeira, Lda 
337  Abricantes - Comércio de Bricolage, Lda 
338  Majoflaja Materiais de Construção, Lda 
339  Chamilar - Importação e Distribuição de Energias Renováveis, Lda 
340  Atila - A. Trigueira & Irmão, Lda 
341  Alutaipas - Comércio por Grosso de Materiais de Construção, Lda 
342  Joaquim Ferreira Barbosa & Filhos, Lda 

4 140 486 
4 135 571 
4 114 804 
4 112 157 
4 102 628 
4 085 977 
4 074 624 
4 066 280 
4 036 214 
4 024 435 
4 009 056 
3 981 748 
3 978 820 
3 967 725 
3 962 781 
3 937 232 
3 934 765 
3 934 255 
3 931 420 
3 907 714 
3 865 276 
3 838 795 
3 828 879 
3 820 272 
3 815 381 
3 789 649 
3 784 845 
3 759 291 
3 730 972 
3 722 161 
3 704 674 
3 704 098 
3 696 980 
3 684 224 
3 652 709 
3 641 102 
3 628 879 
3 588 957 
3 545 077 
3 523 306 
3 522 682 
3 503 774 
3 495 274 
3 457 888 
3 453 407 
3 447 682 
3 440 288 
3 419 431 
3 416 775 
3 416 632 
3 415 467 
3 388 265 
3 371 990 
3 352 306 
3 351 885 
3 318 418 
3 317 559 

24,24% 
23,35% 

8,92% 
17,22% 
30,85% 
39,48% 
16,40% 
18,10% 
23,45% 

9,57% 
31,20% 

8,15% 
20,42% 

7,07% 
4,11% 

11,63% 
2,70% 

51,03% 
4,90% 
9,41% 

46,71% 
1,86% 

30,50% 
14,46% 
20,84% 
22,41% 
11,33% 
5,79% 

23,87% 
-5,16% 
14,99% 
23,66% 

105,31% 
18,65% 
29,90% 
32,89% 
26,86% 
12,17% 
14,54% 
14,28% 
12,78% 
33,78% 
27,04% 
13,83% 

2,50% 
56,26% 
33,47% 
71,72% 
14,49% 
44,72% 

9,78% 
-2,19% 
22,46% 
31,61% 
13,07% 
23,60% 
13,71% 

227 599 
375 498 
109 975 
155 196 
176 199 
197 591 
104 958 
126 643 
296 785 
337 924 
552 074 

84 126 
406 849 
139 551 
115 989 
180 214 
293 889 
379 545 
308 862 
101 429 
564 470 
274 018 

89 073 
151 616 

26 916 
530 592 
257 499 
162 612 

91 141 
113 403 
206 425 
190 033 
186 763 
203 495 
452 285 

3 289 
198 313 
298 348 

12 447 
233 319 
542 986 
188 464 
732 171 
291 413 
230 236 
810 995 

26 149 
283 383 
425 741 

88 254 
146 830 
226 620 
172 346 
272 980 
242 796 

42 195 
90 682 

20 
14 
18 
32 
21 
23 
17 
29 
39 

7 
14 
17 
27 
24 

5 
20 
35 

7 
35 
17 
14 
27 
11 
10 
13 
26 
15 
20 
31 
24 
33 
10 

2 
11 
14 
23 
21 
16 
13 
18 
67 
19 
28 

3 
21 
12 
13 

6 
13 
11 
10 
28 
14 
20 
17 
12 
10 
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NR NOME

343  MF Timber, Lda 
344  Manuel da Silva, SA 
345  Passarinho - Materiais de Construção, Lda 
346  Silva, Amado & Braga, SA 
347  António A. P. Oliveira, Lda 
348  Lusil - Alumínios e Ferragens, Lda 
349  Em Living - Comércio e Distribuição de Painéis, Lda 
350  Açometais - Central do Norte, SA 
351  Novelbasto - Comércio e Indústria de Comp. de Madeira, Lda 
352  AGC Pedragosa, Lda 
353  Gonçalves & Moreira, Lda 
354  Somaterial, Lda 
355  AFJ - Artigos Sanitários, Lda 
356  Showerbox Materiais de Construção, Lda 
357  Marcos - Materiais de Construção, Lda 
358  Ferrão & Ferrão, Lda 
359  Pimenta & Filho, Lda 
360  Redecor - Revestimentos de Protecção e Decoração, SA 
361  LUIHELD - Int. e Comércio de Materiais de Construção, Lda 
362  MS Rebelo Unipessoal, Lda 
363  Alfervis - Maquinas, Alumínios e Acessórios de Viseu, Lda 
364  Gaspar Eusébio Rodrigues, Lda 
365  Thatti - Artigos de Construção Unipessoal, Lda 
366  Sanipires Sanitários, Lda 
367  Profiwood - Ferragens Técnicas, Lda 
368  Fontaínhas Revest, Lda 
369  Interarrod - Produtos Florestais, SA 
370  Montael - Materiais de Construção e Representações, SA 
371  Listor, SA 
372  Maiaplas - Plásticos Técnicos, Lda 
373  Maria & Marina - Alumínio e Componentes, Lda 
374  Costa & Durães, Lda 
375  SISARQ - Comércio de Sistemas para Alumínio, Lda 
376  João Martins Ferreira, Lda 
377  Fapimepe - Comércio de Ferragens para Móveis, Lda 
378  Materiais de Construção Júlio Santos, Lda 
379  Barros & Alexandre, SA 
380  Placogesso - Materiais de Construção, Lda 
381  Superterm - Comércio de Produtos de Pichelaria, Lda 
382  Macorafael - Comércio de Materiais de Construção, Lda 
383  Coriprel, Lda 
384  Macoatlântico, Lda 
385  Manuel da Costa e Silva Unipessoal, Lda 
386  Davide & Parreira, Lda 
387  Jobraga - Comércio de Ferragens, Lda 
388  Souto & Osório, SA 
389  Alcides Castro e Gomes, Lda 
390  Odifercol - Materiais de Construção, Lda 
391  Renovacapital - Energias Renováveis Unipessoal, Lda 
392  Nós - Norte - Materiais de Construção, Lda 
393  Grestaipas, Venda e Representação de Material Cerâmico, Lda 
394  Cabugueira & Costa - Comércio de Ferro, Lda 
395  Techsysflui, Lda 
396  Sanitrofa - Comércio de Artigos Sanitários, Lda 
397  Comadexo - Comércio de Madeiras Exóticas Unipessoal, Lda 
398  Ampliscala, Lda 
399  Tamegainox, Lda 

3 313 929 
3 313 102 
3 298 399 
3 277 380 
3 272 507 
3 259 655 
3 255 259 
3 241 818 
3 240 034 
3 235 920 
3 232 548 
3 226 803 
3 220 122 
3 217 321 
3 214 688 
3 182 237 
3 179 874 
3 173 508 
3 155 989 
3 153 060 
3 152 601 
3 152 115 
3 149 173 
3 147 760 
3 146 413 
3 144 972 
3 143 007 
3 097 689 
3 097 210 
3 091 498 
3 083 547 
3 077 765 
3 058 122 
3 050 090 
3 043 225 
3 014 530 
3 012 281 
2 996 277 
2 983 498 
2 967 635 
2 966 695 
2 961 052 
2 955 005 
2 950 126 
2 939 772 
2 895 414 
2 891 911 
2 884 611 
2 883 507 
2 880 139 
2 878 165 
2 876 063 
2 873 439 
2 870 372 
2 869 642 
2 868 565 
2 862 749 

21,77% 
23,70% 

0,34% 
7,72% 
7,91% 

27,97% 
36,10% 
21,80% 
21,55% 
19,99% 
11,97% 
62,29% 
23,93% 
25,34% 
13,21% 
20,11% 
30,70% 
12,73% 
28,10% 
11,12% 
10,89% 
18,55% 
14,07% 

7,03% 
10,46% 
15,02% 
15,69% 
-5,06% 
-1,38% 
44,58% 
51,09% 
21,30% 
26,05% 

7,60% 
11,42% 
5,58% 

31,55% 
26,67% 
27,46% 
26,53% 
16,22% 

2,48% 
15,25% 
12,56% 
17,42% 
16,40% 

9,63% 
0,00% 

27,85% 
14,44% 
12,36% 
41,00% 
-3,53% 
4,66% 

45,20% 
27,95% 
20,74% 

84 045 
121 602 
215 692 

82 062 
78 622 

229 180 
50 015 

268 465 
249 770 
351 675 
340 615 
304 055 
222 469 
430 489 
235 371 
232 698 

75 792 
63 017 

540 726 
298 456 
295 202 

26 600 
68 049 

335 879 
395 993 

92 548 
111 299 

7 797 
141 394 

77 012 
53 270 

430 463 
323 168 
220 143 
135 444 
328 998 
410 972 

80 190 
127 749 
139 552 
274 133 

60 165 
145 807 
335 308 
199 525 

46 405 
551 906 
169 906 

51 310 
102 730 

68 664 
337 676 
137 325 
174 037 
117 525 
42 987 

209 268 

2 
20 
14 

9 
31 
22 

8 
16 

7 
9 

18 
14 
14 

8 
13 
13 
16 
86 
11 
12 
18 
10 

9 
14 
19 
10 
16 
23 
20 
11 
14 

6 
8 

17 
26 
12 
14 
11 
9 

14 
14 
12 
12 

7 
8 

15 
6 

16 
33 
12 
11 
10 

6 
13 

5 
11 
6 
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400  Topbanho - Materiais de Construção, Lda 
401  Flavimadeiras, Lda 
402  Álvaro de Sousa Borrego, SA 
403  Alberto Silva Oliveira, Lda 
404  Kilomat - Materiais de Construção, Lda 
405  Armando Salgado Oliveira & Companhia, Lda 
406  Ribrasal, Lda 
407  Araújo & Carminda, Lda 
408  Tecnovivo - Com. de Equipamentos Térmicos e de Gás, Lda 
409  A Carvalho & Simões, Lda 
410  António da Silva Domingues & Filhos, Lda 
411  Dias & Companhia, Lda 
412  Melo - Materiais de Construção, Lda 
413  Matinfra - Materiais de Construção, Lda 
414  Alcatifex - Centro Técnico de Revestimentos, Lda 
415  Vilabonense - Materiais de Construção Unipessoal, Lda 
416  F.P.M. - Madeiras, Pavimentos e Componentes, Lda 
417  Somassul - Sociedade de Madeiras do Sul, Lda 
418  Álvaro Figueiredo & Filhos, Lda 
419  Gondotec - Sistemas de Segurança e Domótica, Lda 
420  Artur Soares Gonçalves Unipessoal, Lda 
421  Bernardo Peixoto da Mota & Filhos, Lda 
422  ESBAM - Mosaicos e Azulejos da Beira Unipessoal, Lda 
423  Be Unique - Kitchens & Bathrooms, Lda 
424  Flavigrés, SA 
425  Dromamate - Drogaria, Madeiras, Materiais de Construção, Lda 
426  Fumegas - Comércio de Acessórios para a Construção Civil, Lda 
427  Francisco Coelho & Companhia, Lda 
428  J. Dias Ferreira, Lda 
429  Isauro Neves Ferreira, Lda 
430  Rodrigues & Nunes, Lda 
431  Inovabanho, Lda 
432 Maxiarcos Lda 
433  Almeida & Xavier, Lda 
434  Placemad - Madeiras e Derivados Unipessoal, Lda 
435  Tubisteel, Lda 
436  Josina - Comércio de Materiais de Construção, Lda 
437  Graciano dos Santos Loureiro, Lda 
438  Sousa & Rego Unipessoal, Lda 
439  Mabalgarve - Máquinas e Ferragens, Lda 
440  A. Costa & Mota, Lda 
441  Vicente & Campos - Com. Simp. de Ferragens e Ferramentas, Lda 
442  Sopotin - Sociedade Portuguesa de Comércio de Tintas, Lda 
443  Perfiviana - Comércio de Alumínios, Lda 
444  Drogaria Nogueirense, Lda 
445  António Matos, Lda 
446  Edmarmat - Materiais de Construção, Lda 
447  Deriva - Comércio de Derivados de Madeira, Lda 
448  Norberto Gaspar - Comércio Materiais de Construção, Lda 
449  Rodilux - Tintas, Ferragens e Ferramentas, Lda 
450  António de Sousa Ramos & Filhos, Lda 
451  Sazuli - Importação e Exportação de Cerâmicas e Sanitários, Lda 
452  Incoferro - Indústria e Comércio de Ferro, SA 
453  Solfil - Materiais de Construção, SA 
454  Heitor de Campos Amoedo, Lda 
455  Globalbrico, Lda 
456  Lusedi - Fabrico e Comercialização de Alumínio e Vidro, Lda 

2 862 215 
2 852 923 
2 832 566 
2 828 820 
2 806 121 
2 804 955 
2 799 330 
2 794 899 
2 794 421 
2 791 056 
2 767 734 
2 750 514 
2 748 719 
2 741 537 
2 730 718 
2 721 989 
2 711 567 
2 710 716 
2 681 180 
2 677 614 
2 677 460 
2 667 960 
2 662 734 
2 661 089 
2 655 987 
2 631 955 
2 631 809 
2 625 060 
2 616 557 
2 615 393 
2 603 498 
2 600 887 
2 575 461 
2 569 469 
2 566 593 
2 548 457 
2 543 453 
2 542 622 
2 519 811 
2 517 680 
2 509 486 
2 476 273 
2 459 157 
2 448 386 
2 440 726 
2 438 903 
2 438 269 
2 436 714 
2 436 577 
2 423 299 
2 421 829 
2 402 086 
2 384 400 
2 373 952 
2 348 066 
2 347 992 
2 346 290 

13,65% 
15,63% 

3,59% 
15,65% 

6,40% 
14,91% 
14,06% 
32,21% 
21,56% 
25,77% 
11,73% 
20,75% 

7,65% 
12,26% 
22,63% 

4,29% 
14,30% 
35,98% 
16,51% 

0,27% 
42,60% 

7,44% 
8,00% 
8,29% 

-19,04% 
52,59% 
18,93% 

9,15% 
13,77% 
21,62% 
-1,57% 
12,03% 

3,91% 
5,29% 

34,25% 
80,63% 
15,23% 
17,67% 
17,39% 
24,66% 
18,24% 
11,69% 
14,03% 
11,93% 
12,61% 
14,52% 
29,64% 
47,00% 
22,05% 
10,37% 
51,09% 
16,05% 
81,06% 

5,48% 
20,01% 
13,11% 
8,77% 

274 559 
257 401 

20 691 
219 409 

2 372 
97 091 

144 257 
123 667 
182 791 
157 083 
217 327 

91 599 
257 802 

32 873 
196 672 
259 694 
173 965 
391 034 
284 723 

27 998 
130 574 

35 999 
32 045 

113 772 
60 055 

237 315 
284 993 

62 645 
196 333 
111 729 
219 322 
153 670 
230 072 

45 753 
179 635 
284 876 
132 174 
148 861 
182 883 

39 444 
91 014 
97 145 
37 630 

335 617 
108 391 

86 246 
170 586 
166 739 
181 946 
208 313 
177 309 
225 932 
779 245 

54 936 
127 268 
114 664 
66 187 

10 
14 
22 
10 
25 
10 
13 

4 
9 
7 

19 
18 
15 
13 

8 
9 
9 

15 
9 

32 
6 

14 
20 

7 
5 
5 
4 

15 
20 
13 
17 
16 
13 
16 

0 
7 
9 

13 
15 

0 
10 
14 
11 
8 

15 
12 

8 
3 

12 
15 

9 
11 
5 

16 
10 
17 
22 
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Ranking

NR NOME

457  Gabriel Costa & Filhos, Lda 
458  Graça & Guerreiro Unipessoal, Lda 
459  Fonseca Matos & Ferreira - Ferramentas e Prod. de Man., Lda 
460  Alves Ferreira & Irmão, Lda 
461  Steelrevest - Unipessoal, Lda 
462  Madiera - Comércio Madeiras e Derivados, Lda 
463  Waterworks By Sanibanho, Lda 
464  Leonardo de Morais Lopes, Lda 
465  C.C.V. - Comércio Central do Valado, Lda 
466  Fernando M. A. Barbosa Unipessoal, Lda 
467  Sousa & Sousa, Lda 
468  Silmadeiras - Comércio de Madeiras, Lda 
469  Luminoproject, Lda 
470  Importubos - Comércio de Ferro, Lda 
471  Anrita - Comércio e Rep. de Materiais de Construção, Lda 
472  Uniseculo - Importação e Exportação, Lda 
473  Sulcave - Comércio e Materiais de Construção, Lda 
474  Refral, Comércio e Indústria de Portas Automáticas, Lda 
475  António Gregório Mira & José Gregório Mira, Lda 
476  J. Cardoso & Filhos, Lda 
477  Madeiaze, Comércio de Madeiras e seus Derivados, Lda 
478  M. Caçador & Caçador, Lda 
479  Madeiro Placa - Sociedade Com. de Aglomerados de Madeira, Lda 
480  Domingos Costa & Filhos, Lda 
481  Costa & Sá, Lda 
482  FAFBanho - Comércio de Materiais de Construção, Lda 
483  Wepad - Materiais de Construção, Lda 
484  Florêncio, Raminhos & Filhos, Lda 
485  Peixoto & Cunha, Lda 
486  Fontes, Ribeiro & Fontes, Lda 
487  António Teixeira - Materiais de Construção, Lda 
488  Aplicomate, Comércio de Materiais de Construção, Lda 
489  Masotav, Lda 
490  Ulisancas - Comércio de Materiais de Construção Unipessoal, Lda 
491  Fernandes & Calados - Materiais de Construção, Lda 
492  Domingos dos Santos da Silva, Lda 
493  Placonorte Planeamento e Construções Norte, Lda 
494  Pereira & Filhos, Lda 
495  Dica Portugal, Lda 
496  Zefil - Materiais de Construção, Lda 
497  Silvidro - A. C. M. Silva, Lda 
498  A. Ferreira da Silva & Ca, Lda 
499  Armando Gomes Lindo & Filhos, Lda 
500  Forest Stone Unipessoal, Lda

2 341 982 
2 333 840 
2 322 653 
2 321 259 
2 320 295 
2 316 743 
2 312 662 
2 305 074 
2 301 060 
2 297 498 
2 296 289 
2 294 828 
2 285 611 
2 284 416 
2 262 560 
2 254 390 
2 246 811 
2 237 511 
2 229 891 
2 228 731 
2 227 203 
2 221 948 
2 219 403 
2 206 929 
2 196 707 
2 196 153 
2 194 556 
2 193 609 
2 193 431 
2 188 982 
2 188 768 
2 184 778 
2 177 960 
2 153 118 
2 149 377 
2 144 208 
2 142 370 
2 139 082 
2 133 987 
2 110 686 
2 101 773 
2 098 849 
2 086 069 
2 076 389

13,02% 
13,39% 
-7,29% 
67,86% 
23,63% 
26,17% 
23,63% 
12,08% 

4,56% 
7,75% 

24,40% 
20,85% 

2,20% 
32,30% 
17,10% 
13,27% 
15,02% 
12,49% 

5,01% 
10,68% 
-4,40% 
29,42% 
11,25% 
36,53% 
34,68% 

7,62% 
-72,80% 

6,23% 
0,01% 
8,05% 

17,95% 
19,20% 

-16,19% 
26,83% 
18,04% 
29,58% 
-0,66% 
15,72% 
25,14% 
13,50% 
23,97% 
48,10% 

3,09% 
9,62%

59 967 
168 978 

-193 357 
256 084 

2 389 
313 128 

78 050 
132 470 
379 389 
412 838 
137 554 

54 205 
236 568 
410 291 
224 246 

29 359 
143 778 

5 510 
161 599 

26 330 
585 400 
187 271 
227 266 
382 490 
-37 189 
214 761 

-369 016 
315 491 

44 393 
38 069 

232 069 
38 291 

7 295 
64 119 

180 455 
25 341 

3 375 931 
1 718 

136 498 
152 717 

64 046 
33 447 

162 016 
43 600

7 
9 

16 
5 
2 
7 

14 
13 
12 
15 
17 
12 
10 
10 
15 

5 
12 
22 
12 
14 

8 
13 
10 

5 
16 

9 
25 
20 
18 

8 
11 
7 

19 
20 

8 
5 

13 
8 

13 
11 
31 

4 
11 
11
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ARCH, mas sobretudo no que concerne ao 
conhecimento das expectativas e exigências 
dos consumidores finais. Desta forma, a 
empresa pretende surpreender uma vez 
mais o mercado, colocando à sua disposi-
ção um produto totalmente cerâmico, único 
e inovador, em cor branca, mate e antiderra-
pante. 
 
No seguimento do contexto acima descrito, 
surgiu um projeto de investigação e desen-
volvimento, através do qual a ARCH conce-
beu e desenvolveu uma nova solução de 
peças cerâmicas ultra-finas, como sejam 
candeeiros e lavatórios ultra-finos, placas de 
apoio para lavatórios e bases de chuveiro 
em branco mate, em Porcelana sanitária 
(vitreous-china) ou em Gresanit, sem o habi-
tual vidrado, mas condizente com as especi-
ficações e as normas da louça sanitária. 
Tínha nascido o HIGHPOR.  
 
Em específico, a equipa de I&D reuniu esfor-
ços para desenvolver uma solução que jun-
tasse as seguintes características inovado-
ras: 
 
• Cozer branco na sua forma base. 
• Ser possível corar a totalidade da peça. 
• Ter absorção à água nula. 
• Ser antiderrapante classe II ou III. 
 
CUMPRIR INTEGRALMENTE COM AS NORMAS PARA 
A LOUÇA SANITÁRIA 
 
Após uma árdua fase de amadurecimento é 
possível afirmar que a concretização dos 
objetivos supracitados resultou no desenvol-
vimento de uma peça cerâmica, com o 
aspeto mate cristalino e que não reflete luz 
e para o qual não existe par no mercado. 
 
Em suma, o caráter inédito da solução que se 
desenvolveu, em resultado de todo o esforço 
de I&D, veio romper com o paradigma insta-
lado neste domínio técnico específico, des-
poletando um desenvolvimento, no seio do 
setor, que é pioneiro no contexto da indústria 
cerâmica sanitária. 
 
Em suma, é possível afirmar que indo de 
encontro ao definido na sua estratégia de 
crescimento, a ARCH conseguiu desenvol-
ver um produto altamente inovador e de 
caracter disruptivo, surpreendendo o merca-
do. Através do investimento num conjunto 
de esforços de I&D significativos, conseguiu 
cumprir com sucesso o ambicioso objetivo 
do presente projeto e, deste modo, reposi-
cionou o estado da arte neste domínio técni-
co especifico num patamar muito mais ele-
vado, a qual permitirá o alargamento da sua 
posição de referência enquanto fornecedor 
de soluções vanguardistas de peças cerâmi-
cas, não apenas no contexto do mercado 
nacional, mas também além-fronteiras. 
 

A ARCH - Advanced Research Ceramic 
Heritage (ARCH) tem uma cultura de ino-
vação permanente e um elevado grau de 
antecipação e adequação de resposta aos 
desafios colocados pelos seus clientes e 
mercados onde opera. Esta estratégia é 
sustentada numa forte aposta em investi-
gação e desenvolvimento, materializada 
no funcionamento proactivo de um depar-
tamento de I&D formalmente constituído. 
 
Atuando num mercado onde a concorrên-
cia é fortemente fomentada pelas exigên-
cias dos consumidores finais que procu-
ram produtos cerâmicos sanitários de 
maior qualidade, design premium e um 
preço final mais reduzido, a ARCH é desa-
fiada, no seu dia-a-dia, a apostar e a imple-
mentar estratégias que veiculem a diferen-
ciação dos seus produtos ao nível da ino-
vação, design, sustentabilidade, competiti-
vidade e qualidade. 
 
Perante esta realidade, decorre a necessi-
dade de sustentar a sua estratégia de 
crescimento na Investigação e Desen vol -
vimento de novos produtos e/ou soluções 
produtivas, dinamizadas e realizadas pela 
equipa interna da ARCH, que tem, de 
forma inequívoca, respondido aos desafios 
colocados à indústria cerâmica, superando 
as expetativas dos clientes e surpreenden-
do o mercado com a demonstração das 
potencialidades, da versatilidade e da 
adaptabilidade dos produtos cerâmicos 
sanitários. 

Exemplos dessa estratégica são os mais 
recentes desenvolvimentos da ARCH no 
âmbito da GRESANIT (um produto revolu-
cionário que preenche com sucesso a lacu-
na existente entre a Porcelana Sanitária - 
vitreous-china, e o grés - Fine Fire Clay), o 
Highflush (novo sistema de descarga eletró-
nico, que faz parte integrante da presente 
candidatura ao SIFIDE) e ainda o HIGHCER 
(novo material cerâmico com melhores 
características em termo de resistência entre 
outras propriedades). 
 
Assim, a aposta na Investigação & De sen -
volvimento é amplamente assumida como 
um vetor estratégico da empresa, no senti-
do de criar fatores de competitividade e 
diferenciação que permitam à ARCH alar-
gar ainda mais a sua posição de referência 
no mercado nacional e internacional. 
 
De referir que a vidragem tem como princi-
pal finalidade conferir à peça sanitária uma 
determinada decoração, bem como melho-
res propriedades mecânicas e melhor nível 
de impermeabilização. Isto é, o habitual 
vidrado torna a peça cerâmica muito polida, 
ausente de poros e com absorção de água 
nula. Porém, e pelo facto de ser uma super-
fície polida, não consegue conferir à peça 
final características antiderrapantes. 
 
A experiência de mais de 100 anos na pro-
dução de produtos cerâmicos sanitários 
alavanca, em grande escala, não só o exí-
mio know-how atualmente existentes na 

A aposta da ARCH Valadares na Investigação & Desenvolvimento 
Artigos
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Apresentamos agora a nossa sede - que 
ostenta orgulhosamente a classificação ener-
gética A+ e NZEB21 - intervindo na reexecu-
ção dos contextos bioclimáticos e proteções 
passivas inseridos no edifício, no aumento do 
isolamento térmico da fachada e cobertura, 
incluindo a contribuição da iluminação natural 
nos espaços logísticos, na alteração da caixi-
lharia para soluções com corte térmico e clas-
se A+. Tendo o edifício sido dotado de tecno-
logias renováveis (bombas de calor de eleva-
da eficiência e painéis fotovoltaicos) para 
redução de consumos de energia primária, 
promove taxas de autonomia energética ele-
vadíssimas e um alto nível de conforto, não só 
do ponto de vista térmico, mas também lumi-
notécnico (com recurso exclusivamente a tec-
nologia LED de elevada eficiência) e de quali-
dade do ar interior (com ventilação mecânica 
que garante caudais de ar novo adequados a 
cada espaço ocupado, com o correto nível de 

A CALEFFI apresenta, na definição da sua 
Missão, o foco na inovação respeitando os 
pilares da sua filosofia, para manter a lide-
rança na produção e disponibilização ao 
mercado de soluções para instalações de 
climatização e hidrossanitárias. 
 
Todos sabem que, para nós, até os mais 
pequenos detalhes são importantes, 
sendo que pugnamos por promover esco-
lhas que privilegiem os recursos humanos 
e a inovação. 
 
Os pilares estratégicos que definimos cen-
tram-se nestes últimos dois propósitos, 
onde o FLOW OF LIFE apresenta uma evo-
lução através de métodos inovadores e 
padrões qualitativos elevadíssimos, onde a 
qualidade é sempre a soma de pequenos 
gestos estratégicos e relevantes. Este é 
também o ponto de partida onde definimos 

o objetivo e concretizamos aquilo que é 
MADE IN CALEFFI. 
 
Os restantes três pilares estratégicos apre-
sentam o futuro como a evolução em conti-
nuidade, empurrando a linha do horizonte um 
pouco mais além, suportados pela sustenta-
bilidade que permite aproximar o bem-estar 
ambiental, social e económico a ser trans -
mitido intacto às futuras gerações, através do 
binómio definido pelo conforto térmico e pela 
poupança hídrica e energética, integrando a 
tecnologia como parceira decisi va da nossa 
capacidade de investigar, desenvolver e 
implementar soluções de vanguarda. 
 
A perfeita integração dos pilares estratégi-
cos, atrás identificados, foi o mote para a 
renovação do edifício sede da CALEFFI em 
Portugal, erigido na década de 90 do século 
passado. 

Renovação do Edifício CALEFFI - Um alinhamento com o futuro, liderando pelo exemplo
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das anuais, quando comparado com o edifício 
nas suas condições energéticas e de confor-
to/qualidade interior iniciais. 
 
Concluímos que o resultado final foi ao en -
contro dos nossos valores, pilares estratégicos 
e do propósito inicial, numa coerência in tegral, 
apresentando a marca de EDIFÍCIO MUITO 
EFICIENTE NZEB21, contribuindo enor -
memente para a redução da dependência da 
energia primária não renovável, com par -
ticipação decisiva de marcas e tecnologias 
que integram o grupo CALEFFI - CA LE FFI, 
RDZ, CRISTINA e EKINEX. 
 
Este é mais um contributo que sustenta o com-
promisso de continuar o nosso alinhamento 
com o futuro, liderando pelo exemplo, focados 
na constante responsabilidade para com os 
profissionais, para com o mercado e para com 
as famílias e nossas gerações futuras. 

filtragem, assegurando ainda uma pressão 
positiva em todo o edifício). 
 
Adicionámos ainda que este edifício integra 
toda a tecnologia CALEFFI, quer ao nível da 
central técnica, que é integralmente com-
posta por equipamento CALEFFI - entre 
outros, referimos os grupos de enchimento 
com desmineralização PT580, grupos de 
impulsão de alta eficiência série 165 HE liga-
do aos coletores para aquecimento e arrefe-
cimento isolados série 550, separadores de 
microbolhas de ar e de sujidade série 546, 
contadores de energia CONTECA EASY 
com ligação MODBUS à GTC do edifício - 
quer na solução de controlo dos ventilocon-
vectores e a UTAN, que foram dotados nas 
válvulas de controlo independente de pres-
são FLOWMATIC série 145 e que garantem 
o triplo efeito de balanceamento, controlo 
por diferencial de pressão de forma dinâmi-

ca e controlo por temperatura do espaço 
ocupado em sinergia com os controladores 
EKINEX EASY ROOM TEMPERATURE 
CONTROLLER ER2 em cada espaço. 
 
A bomba de calor RDZ com módulo hidráu-
lico incorporado e Triple Inverter (compres-
são, ventilação e bomba de circulação) que 
centraliza a produção de energia, permite 
condicionar a temperatura da água no siste-
ma primário e está protegida adicionalmen-
te com as válvulas antigelo série 108. 
 
Num edifício onde o binómio sustentabilida-
de/conforto e qualidade interior foram deter-
minantes para a tomada de decisão, é rele-
vante referir que esta execução promove o 
contributo de energia renovável em mais de 
2/3 do seu consumo global de energia pri-
mária do edifício, permitindo uma redução 
da pegada carbónica em cerca de 6 tonela-
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Com a chegada de uma estação chuvosa e 
húmida como é o outono, é mais frequente o 
aparecimento de infiltrações de água e humi-
dade em terraços, varandas, terraços e telha-
dos, bem como bolores. Estas questões 
devem ser abordadas para evitar danos à 
estrutura interna do edifício. A Fila recomenda 
a realização de um tratamento de proteção 
adequado nestes pavimentos e revestimentos 
de forma eficaz e duradoura, evitando assim o 
problema de infiltrações e humidade. 
 
RISCOS E INCONVENIENTES DOS TRATAMENTOS 
TRADICIONAIS CONTRA INFILTRAÇÕES E HUMIDADE  
 
É comum o uso de soluções de impermeabili-
zação como tintas, resinas ou produtos forma-
dores de película em geral para proteger terra-
ços, varandas e telhados contra o problema de 
infiltrações. No entanto, a maioria desses trata-
mentos aparentemente mais baratos geral-
mente criam uma série de inconvenientes: 
 
• Em geral, têm uma resistência limitada ao 
tráfego, pelo que a sua aplicação em áreas de 
tráfego, como terraços ou áreas comuns, não 
é adequada.  
 
• Criam uma camada superficial ou filme que 
recobre o material impedindo sua transpiração.  
 
• Mudam a aparência estética, a cor e a textu-
ra do material original.  
 
• Com baixíssimo rendimento de produto 
(geralmente 1,5m²/litro) quer em materiais com 
absorção (argila, azulejo catalão, pedra natu-
ral) quer em materiais sem absorção (cerâmi-
ca, grés, porcelanato). Ao gerar uma película 
que cobre o material em sua totalidade, a 
quantidade de produto aplicada é semelhante.  
 
• Com o passar do tempo, agentes atmosféri-
cos e tráfego, esta camada ou filme tende a 
secar, eventualmente rachando e lascando, 
perdendo sua eficácia.  
 
• A restauração desse tipo de tratamento é 
muito complicada, pois a remoção completa 
do filme resinoso danificado é difícil e traba-
lhosa.  
 
Perante estes tratamentos, a FILA recomenda 
uma solução mais estética, eficaz e duradou-
ra, que atua por penetração, protegendo o 
material sem criar película superficial e sem 
alterar o seu aspeto, cor e textura. É o protetor 
anti-filtração consolidante SALVATERRAZ-
ZA®. 
 
SALVATERRAZZA® O PROTETOR CONSOLIDAN-
TE E RESPIRÁVEL QUE EVITA INFILTRAÇÕES DE 
ÁGUA E HUMIDADE 
 
Para uma proteção eficaz e duradoura que 
previne o aparecimento de infiltrações de 

A FILA recomenda uma solução eficaz, 
duradoura e estética como o SALVATER-
RAZZA®, que atua por penetração, prote-
gendo o material sem criar película super-
ficial e sem alterar o seu aspeto, cor e tex-
tura. 
 
Ambientes externos transitáveis como terra-
ços, coberturas e varandas, estão constan-
temente expostos a agentes atmosféricos 
(humidade, chuva, gelo, raios UV). Estas 
superfícies, sujeitas em muitos casos à fre-
quente circulação de pessoas, sofrem uma 
degradação ao longo do tempo que provoca 
o aparecimento de fissuras e rachaduras no 
material e nas juntas. Quando a chuva e a 
humidade os penetram, surge o problema 
de infiltrações e fugas de água. 
 
O aparecimento dessas rachaduras e fis-

suras no material, que causam o problema 
de infiltração, deve-se a vários fatores:  
 
• A contração e expansão dos materiais de 
construção devido à humidade e às mudan-
ças de temperatura (chegada de um clima 
mais frio e chuvoso no Outono depois do 
calor do Verão, geadas noturnas no 
Inverno, mudanças bruscas de temperatura 
entre o dia e a noite, etc.).  
 
• Má qualidade ou aplicação de materiais.  
 
• Pancadas e desgastes provocados pelo 
trânsito frequente (especialmente em 
esplanadas e coberturas comerciais com 
grande tráfego).  
 
• Vibrações do próprio edifício (em constru-
ções mais novas ou recentes).  

Como proteger e prevenir as infiltrações de água e humidade  
de forma eficaz e duradoura I FILA
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• Atua por penetração, sem formar película 
superficial.  
 
• Altamente transitável e respirável.  
 
• Consolida e reforça a estrutura do material e 
das juntas, ajudando a prevenir a degradação e 
erosão.  
 
• Previne a formação de mofo, azinhavre e eflo-
rescências causadas por vazamentos de água e 
humidade.  
 
• Evita a formação de danos à estrutura.  
 
• Evita realizar reparações caras.  
 
• Rendimento muito elevado: em materiais 
com absorção, o produto aplica-se em toda a 
superfície com um rendimento de 12 m²/litro 
em telha catalã e até 30 m²/litro em grés 
extrudido.  
 
Em materiais não absorventes, o protetor apli-
ca-se apenas em juntas e fissuras com rendi-
mento até 80 m²/litro (no caso de pavimentos 
em grés porcelânico com ladrilhos de 40x40 
cm e junta de 0,5 cm). Nesse sentido, quanto 
maior o formato da telha, maior o desempe-
nho da SALVATERRAZZA®. 

água e humidade, a FILA recomenda o 
protetor hidrorrepelente SALVATERRAZ-
ZA®, um pro duto consolidante anti fugas de 
fácil aplicação, indicado para todas as 
superfícies que apresentem fissuras, con-
sequentemente, possíveis infiltrações de 
água, mofo e eflorescência. É ideal para 
grés, cerâmica, juntas, argila, grés extrudi-
do, pavimentos e revestimentos em pedra 
natural e artificial. 
 
A sua fórmula exclusiva atua por penetra-
ção e permite uma tripla ação protetora 
sobre o material: 
 
• Ação hidrorrepelente: penetra em fissu-
ras e fendas superficiais até 1 mm de 
espessura (ou seja, aquelas fissuras que, 
devido às suas dimensões limitadas, não 
podem ser realmente preenchidas com 
elementos sólidos como pasta de ligação, 
rejunte, etc.) conferindo propriedades 
repelentes de água, evitando a formação 
de azinhavre, mofo e eflorescência na 
superfície, evitando danos estruturais. 
Também evita que o salitre escape e a for-
mação de ferrugem.  
 
• Ação consolidadora: a presença de fis-
suras é anterior a um processo de erosão 
e degradação progressiva que, se não for 

sanado, provocará ao longo do tempo o 
aumento do tamanho das fissuras e 
danos em geral. Os componentes con-
solidantes de SALVATERRAZZA® aju-
dam a prevenir a degradação progressi-
va do material e das juntas, evitando a 
sua erosão e desgaste.  
 
• Ação transpirável: SALVATERRAZZA®, 
ao contrário de outros produtos filmogé-
neos, atua por penetração sem criar 
película superficial, evitando a infiltra-
ção de água e ao mesmo tempo garan-
tindo a transpirabilidade e a textura ori-
ginal do material. 
 
VANTAGENS DO SALVATERRAZZA® DA 
FILA EM RELAÇÃO A OUTRAS SOLUÇÕES DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO  
 
SALVATERRAZZA® penetra nas porosi-
dades do material, juntas, fissuras e 
lesões superficiais (até 1 mm de espes-
sura) conferindo propriedades hidrorre-
pelentes e consolidantes. Ao contrário 
de outros sistemas que criam filmes 
superficiais, facilmente danificados e 
lascados devido ao tráfego e agentes 
atmosféricos, SALVATERRAZZA®: 
• Não altera a aparência ou textura do 
material.  
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Depois de termos passado por uma grave crise sanitária motivada 
pela COVID-19, que afetou tanto a produção como as cadeias 
logísticas, e quando se esperava um retorno à normalidade, surgiu 
a inflação que muitos apontavam ser um problema do passado que 
não se iria repetir. 
 
Uma reflexão mais profunda sobre o surgimento da inflação, leva-
nos a concluir que efetivamente não foi tão inesperada assim a sua 
aparição. A paragem nas fábricas e nas cadeias logísticas foi signi-
ficativa. Com o fim da COVID-19 e a volta da vida ao quase normal, 
os consumidores ávidos de compras, de um momento para o outro, 
com poupanças em níveis elevados, passaram a querer comprar 
aquilo que não existia em quantidades suficientes para venda. Os 
efeitos são invitáveis: aumentos dos preços. 
 
Com o inevitável ajustamento que se esperaria da oferta e das 
cadeias logísticas, chegou-se a pensar que a inflação seria transi-
tória. Nada mais de errado, fruto da súbita invasão da Rússia à 
Ucrânia, com os correspondentes custos energéticos acrescidos e 
com a desvalorização do euro face ao dólar. 
 
A inflação deixou de ser transitória, para se entranhar na economia, 
sendo prova disso os elevados valores da inflação subjacente tanto 
em Portugal como em toda a Zona Euro, o que provocará uma 
subida das taxas de juro do BCE em pelo menos mais duas ou três 
vezes nos inícios de 2023. O objetivo de chegarmos a uma inflação 
em redor dos 2%, terá que ser cumprido, mesmo que isso infeliz-
mente deixe pelo caminho muitas vítimas. A inflação é o maior ini-
migo da economia. Destrói a economia, destrói o poder de compra, 
a sociedade e no limite a paz social e a coesão social. 

A APCMC APRESENTOU POR OCA-
SIÃO DO CONVÍVIO DE NATAL AS PREVI-
SÕES DE IN VER NO PARA OS SETORES 
DA CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO. A ATUALIZAÇÃO DAS 
PRE VISÕES PARA O PERÍODO DE 2022, 
2023 E 2024, FOI FEITA COM BASE 
NUM ESTUDO DA RESPONSABILIDADE 
DO PROF. MANUEL CARLOS NO GUEI -
RA.

Caso a situação económica não se deteriore para além do previsível, 
estimamos que o setor da construção cresça em termos de volume 
real de negócios (a preços constantes de 2017) de uma forma resi-
dual, apesar de termos reduzido de uma forma significativa as nossas 
projeções face ao Verão. Por agora os modelos não apontam para 
2023 e 2024, qualquer quebra de negócios, em nenhum dos segmen-
tos considerados, apresentando ainda os modelos algumas folgas 
para acomodar variações na atividade macroeconómica e nas deze-
nas de variáveis consideradas, sem afetar o valor das previsões. 

Em termos de volume de negócios da construção global, estima-
mos que o ano de 2022 encerre com um crescimento real de 
3,18%, 2023 com 1,88% e 2024 com 1,22%. No que se refere à 
construção residencial nova, estimamos que o ano de 2022 
encerre com um crescimento real de 3,2%, 2023 com 1,4% e 
2024 com um valor de crescimento de apenas 0,8%. O volume 
de negócios do segmento de reabilitação residencial, deverá 
acompanhar de forma muito próxima as previsões anteriores.

No que se refere à construção não residencial, os crescimentos 
reais estimados situam-se em 2% para 2022, 1,1% para 2023 e 
apenas 0,5% para 2024. A reabilitação não residencial deverá 
apresentar crescimentos um pouco mais elevados (2,7%, 1,3% e 
0,9% respetivamente nos anos considerados), mas sempre em 
decrescendo.

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

Total Materiais de Construção (%)

Construção Total (%) 

Habitacional Nova (%)

Construção residencial - reabilitação (%) 

Não Habitacional Nova
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As previsões para o volume de negócios em termos reais (preços 
base de 2017) da subdivisões de comércio por grosso de máqui-
nas para a indústria extrativa, construção e engenharia civil, 
comércio por grosso de minérios e metais, comércio por grosso de 
madeira, de materiais de construção e equipamento sanitário, 
comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos 
para canalizações e aquecimento e comércio a retalho de ferra-
gens, tintas, vidros, equipamento sanitário, ladrilhos e similares, 
também foram consideradas neste nosso estudo. 

Fruto das verbas atribuídas pelo Plano de Recuperação e 
Resiliência, estimamos que os segmentos de engenharia civil nova 
e de renovação, apresentem crescimentos mais elevados que os 
anteriores (4,1%; 3,3%; 2,5% e 3,8%; 2,0%; 1,3% em 2022, 2023 
e 2024). 

Não habitacional renovação (%) 

Engenharia civil - nova (%) 

Engenharia civil - renovação (%)

Comércio por grosso de minérios e metais (%) 

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

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

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

Todas as estimativas apontam para 2022 crescimentos menores do 
que os referidos no Verão, mas igualmente positivos. Para 2023 e 
2024, os crescimentos em todas estas subdivisões encontrar-se-ão 
em decréscimo.  
 
Apesar de toda a situação conturbada em que vivemos, os núme-
ros que os modelos apontam, apesar de serem mais reduzidos que 
no Verão, acabam por trazer boas notícias para os empresários.  

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



56

ou no EAD) relativamente às quais não seja 
declarado nenhum desempenho, o fabrican-
te deve utilizar o acrónimo «NPD» (De sem -
pe nho Não Determinado) (alínea f do n.º 3 do 
Artigo 6º do RPC). 
 
Importa, ainda, referir que os fabricantes 
devem assegurar a introdução de procedi-
mentos para garantir que a produção em 
série mantenha o desempenho declarado. 
Para assegurar a precisão, a fiabilidade e a 
estabilidade do desempenho declarado de 
um produto de construção, os fabricantes 
devem realizar ensaios, por amostragem 
dos produtos de construção colocados ou 
disponibilizados no mercado, devem inves-
tigar e, se necessário, manter um registo 
das reclamações, dos produtos não confor-
mes e dos produtos recolhidos, e devem 
manter os distribuidores informados de to -
das estas ações de controlo (n.º 3 do Artigo 
11º do RPC). 
 

As condições harmonizadas para a comer-
cialização dos produtos de construção, e 
consequente aposição da marcação CE nes-
tes produtos, é estabelecida no Regulamento 
(EU) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 9 de Março de 2011. Este 
regulamento é denominado usualmente por 
Regulamento dos Produtos de Construção 
(RPC). 
 
O referido Regulamento define “Carac te rís -
ticas essenciais” como as características do 
produto de construção correspondentes aos 
requisitos básicos das obras de construção e 
“Desempenho de um produto de construção” 
como o desempenho correspondente às 
características essenciais pertinentes do pro-
duto, expresso por nível ou classe, ou por 
meio de uma descrição. 
 
As características essenciais cujos desempe-
nhos são passíveis de declarar são indicadas 
nas normas harmonizadas, no caso da apo-
sição da marcação CE pela via obrigatória, 
ou nos Documentos de Avaliação Europeus 
(EAD), no caso da aposição da marcação CE 
pela via voluntária. 
 
De acordo com a alínea c) do n.º 3 do Artigo 
6º do RPC, um fabricante DEVE DECLARAR O 
DESEMPENHO DE PELO MENOS UMA DAS CARACTE-
RÍSTICAS ESSENCIAIS DO PRODUTO DE CONSTRU-
ÇÃO QUE SEJA RELEVANTE PARA A UTILIZAÇÃO OU 
UTILIZAÇÕES PREVISTAS. Ao decidir sobre quais 
características declarar, o fabricante deve ter 
em consideração as disposições em relação 
à utilização ou utilizações previstas no territó-
rio onde tenciona colocar o produto no mer-
cado [alínea e) do n.º 3 do Artigo 6º]. Isto é, o 
fabricante deve ter em conta os requisitos 
legais de cada país onde pretender disponi-
bilizar o produto. 
 
De acordo com o n.º 3 do Artigo 3º do RPC, 
para famílias específicas de produtos de 
construção abrangidos por uma norma har-
monizada, caso seja adequado, a Comissão 
deve determinar, por meio de atos delegados 
nos termos do artigo 60º, as características 
essenciais em função das quais o fabricante 
deve declarar o desempenho do produto 
quando este é colocado no mercado. A 
Comissão, se for caso disso, pode determi-
nar, igualmente por atos delegados, os 
níveis-limite de desempenho a que corres-
pondem as características essenciais a 
declarar. ASSIM, O DESEMPENHO DEVE SER 
DECLARADO PARA UMA DETERMINADA CARACTE-
RÍSTICA ESSENCIAL QUANDO UM ATO DELEGADO 
ASSIM O OBRIGAR. 

Inês Simões1,2, Andreia Gil1 
1 Itecons | Coimbra | Portugal 
2 Universidade de Coimbra - CERIS | Coimbra | Portugal 

Quando o fabricante é detentor de uma 
Avaliação Técnica Europeia (ETA) para um 
produto de construção [alínea g) do n.º 3 
do Artigo 6º do RPC], a obrigação de 
declaração do desempenho diz respeito a 
TODAS AS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS CONTI-
DAS NESSA ETA. 
 
Além disso, QUANDO UM NÍVEL-LIMITE DE 
DESEMPENHO FOR ESTABELECIDO numa 
norma harmonizada ou num EAD, para 
uma determinada característica essencial, 
o fabricante deve garantir que o desempe-
nho do seu produto atinge esse nível-limi-
te. Mediante pedido, deve demonstrá-lo às 
autoridades competentes. 
 
O desempenho do produto face às carac-
terísticas essenciais consta da declaração 
de desempenho (n.º 3 do Artigo 6º do 
RPC). Para as características essenciais 
constantes da lista (na norma harmoniza 

Sabia que… o fabricante não tem que declarar o desempenho de todas as características essenciais?
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Apreciação Global 
 
No terceiro trimestre do ano registou-se um abrandamento signi-
ficativo do ritmo de crescimento da atividade das empresas do 
setor, ainda que as vendas tenham voltado a apresentar um 
desempenho acima das previsões. 
 
A maioria das empresas (92,3%), no conjunto do setor, reportou 
o aumento ou a manutenção das respetivas vendas, sendo 
muito reduzido (7,7%) o número daquelas que acusaram a dimi-
nuição.  
 
Verificou-se, porém, que a percentagem total dos inquiridos que 
classificaram a atividade como Boa foi bem inferior à do período 
anterior (33,3% contra 52,5%). Ainda que também tenha diminuí-
do a percentagem daqueles que disseram que foi Deficiente, de 
22,5% para apenas 5,1%, o SRE voltou a baixar dos 30% para 
os 28,2%. Foi o segmento armazenista, uma vez mais, quem 
apresentou o melhor resultado neste indicador, registando um 
SRE de +38,9% (igual ao do trimestre anterior), acima do subse-
tor retalhista que ficou pelos +19,1%. A forte diminuição do 
número de empresas que considerou a respetiva atividade como 
Deficiente deverá estar relacionada com os fatores favoráveis da 
sazonalidade, mesmo num contexto em que a atividade está a 
desacelerar. 

Mais uma vez, constata-se que o aumento das vendas por um número 
de empresas bastante superior ao previsto, também teve correspon-
dência no aumento dos stocks, provavelmente devido à necessidade 
de garantir encomendas num quadro em que persistem as dificulda-
des no abastecimento e, também, como defesa contra a escalada dos 
preços. Assim, a percentagem das empresas que referiram o aumento 
das existências (18%), superou largamente a das que que afirmaram 
a redução (5,4%). 

A maioria dos indicadores do setor apresentaram um comportamen-
to positivo e, como referimos atrás, acima das expetativas, desta-
cando-se, pelo oitavo trimestre consecutivo, a evolução do indicador 
vendas homólogas, que exibiu um SRE de +38,5%, confirmando 
que o volume de negócios do sector continua a crescer.

Inquérito de Conjuntura   
3º Trimestre de 2022 
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- 92,3% das empresas aumentaram ou mantiveram as vendas face ao trimestre anterior e apenas 7,7% diminuíram 
 
- A percentagem das empresas que considerou “bom” o respetivo “nível de atividade” foi de 33,3%, a percentagem mais baixa registada  
no último ano e meio 
 
- 56,4% das empresas aumentaram as vendas face ao mesmo período do ano anterior 
 
- Os preços de venda voltaram a apresentar uma tendência de subida, mas de forma menos intensa que no trimestre anterior  
(54,4% das respostas, ponderadas pelos 25 grupos de produtos) 

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

Vendas + 21,4 + 25,8 + 18,5 

Existências + 12,6 + 12,9 + 12,5 

Preços + 53,3 + 44,1  + 55.3 

Atividade + 28,2 + 38,9 + 19,1 

Vendas homólogas + 38,5 + 55,6 + 23,8 

VENDAS E STOCKS - 3º TRIMESTRE 2022 
(SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 3º TRIMESTRE DE 2022 

(VARIAÇÃO DOS VALORES DO SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS - 
FACE AO TRIMESTRE ANTERIOR) 

 
Variação do saldo das respostas extremas em pontos percentuais   

Indicadores             Sector Armazenistas Retalhistas  

Vendas - 7,2 - 7,1 - 7,6 

Existências - 10,1 + 18,8 - 5,1 

Preços - 13,9 - 25,3 - 10,7 

Atividade -  1,8 0 - 4,6 

Homólogas - 21,5 - 4,5  - 35,3

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

Economia I Estatísticas
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Preços 
 
Relativamente aos preços de venda, como já referimos, observámos 
um abrandamento na subida, com o aumento a ser referido por 
54,4% das respostas (contra 70,6% no 2º trimestre). Registaram-se 
apenas 3,1% de respostas no sentido da diminuição, mas as respos-
tas no sentido da manutenção dos preços subiram de 26,1% para 
42,5%. O SRE foi de +51,3%, que compara com + 67,2% no 2º tri-
mestre, +65,2% no 1º trimestre e +45,3% no 4º trimestre de 2021. O 
abrandamento na escalada dos preços agora observado terá tido 
como principal explicação, o arrefecimento da economia e o desa-
gravamento dos preços da energia. 

Como é normal quando se altera uma linha de tendência na evolu-
ção dos preços, foi o subsetor armazenista, mais a montante, a refle-
tir essa alteração de forma mais notória, com o SRE a baixar de 
69,4% para +44,1%, enquanto o SER no subsetor retalhista ficou 
acima, mantendo o valor de +66%.  
 
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, os “Materiais básicos (cimento, cal, gesso, 
areia e brita”, os “Azulejos, ladrilhos e mosaicos”, os “Isolamentos 
térmicos e acústicos” e a “Louça sanitária, banheiras, torneiras e 
acessórios para casa de banho”. 

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

Já no que diz respeito à evolução dos valores assumidos pelos indi-
cadores neste trimestre, confirma, como já vínhamos a alertar nos dois 
relatórios anteriores, uma desaceleração no ritmo de crescimento, o 
que, atentas as circunstâncias (inflação e subida das taxas de juro) era 
natural e expectável.

Para além do crescimento das vendas (e das vendas homólogas) ter 
ficado abaixo do registado no trimestre anterior, os factos mais salien-
tes foram, por um lado, a redução da intensidade do aumento dos pre-
ços de venda dos materiais e, por outro, a maior contenção verificada 
nos stocks. 
 
Vendas 
 
A percentagem das empresas que afirmou o aumento das vendas 
face ao período anterior cifrou-se nos 29,1% (contra 39,2% no trimes-
tre anterior), diminuindo mais do que a redução também observada na 
percentagem das que que referiram a sua diminuição que passou dos 
10,5% observados no 2º trimestre de 2022 para os 7,7%. 

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 muito mais modesta. 
 
Com efeito, o conjunto do setor registou um saldo positivo nas respos-
tas extremas de 38,5%, contra 60% no segundo 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 3º trimestre do ano anterior (66,7%). No segmento 
retalhista, esta percentagem caiu dos 63,6% observada no trimestre 
anterior, para 47,6%. 

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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Inquérito de Conjuntura   

Prazos de Recebimento 
 
Ao nível dos prazos de recebimento de clientes, registou-se uma ligeira 
subida, face ao trimestre anterior, do número de respostas no sentido do 
aumento, mas que foi acompanhado por uma variação semelhante na 
percentagem das respostas que referiram a diminuição.

O número das respostas que informaram o aumento dos prazos de 
recebimento foi de 23,1%, que compara com 22,5% no 2º trimestre 
de 2022. 
 
Os subsectores apresentaram algumas diferenças significativas. No 
caso da diminuição dos prazos, a percentagem das empresas reta-
lhistas que referiram essa situação foi de 9,5%, contra 5,6% das 
armazenistas. Já o aumento dos prazos de recebimento foi referido 
por 22,2% das respostas dos armazenistas e 23,8% 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 continuar a baixar de intensidade 
após o súbito aumento que se tinha verificado no início do ano. Na 
verdade, a percentagem de respostas no sentido do aumento foi de 
17,9%, contra 22,5% no 2º trimestre.

O subsector 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 14,3% (contra 18,2% no trimes-
tre anterior). 
 
No subsector armazenista a percentagem de respostas no senti-
do do aumento também diminuiu, passando de 27,8% para 
22,2%. 
 
Atividade 
 
A evolução positiva das vendas e acima do previsto, não se refle-
tiu na melhoria da apreciação que as empresas fazem da respe-
tiva atividade, apesar do saldo permanecer favorável. 
 
De facto, a percentagem das empresas que consideraram que o 
nível de atividade foi bom baixou significativamente, de 52,5% no 
último trimestre, para 33,3%, neste 3º trimestre, mas a percenta-
gem das respostas que consideraram a atividade deficiente, 
também baixou dos 22,5% registados no 1º trimestre do ano, 
para 5,1%. 

Condições de Crédito 
 
A estabilidade nas condições de crédito dos fornecedores continuou a 
ser a regra neste 3º trimestre de 2022 (82,1%, contra 87,5% das respos-
tas no trimestre anterior). Esta manutenção das condições de crédito 
atingiu os 88,9% no subsetor armazenista, sendo que no caso das 
empresas retalhistas verificou-se uma subida da percentagem de res-
postas no sentido da pioria (23,8%) e zero respostas do lado da melho-
ria.

CONDIÇÕES DE CRÉDITO

PRAZOS DE RECEBIMENTO

CONCORRÊNCIA

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

Reiteramos que não é para já previsível o abrandamento da procura, 
atendendo, quer à insuficiência notória da oferta, quer aos investi-
mentos que estão previstos executar no PRR até 2026 e os que serão 
induzidos pelo Portugal 2030 que deverá arrancar no início de 2023. 
 
É claro que há ameaças que continuam a crescer e poderão vir a tra-
var o crescimento da construção. 
 
Para além das que têm uma dimensão estrutural, como é o caso da 
falta de mão-de-obra, mantém-se a dúvida sobre a evolução dos pre-
ços dos materiais e da energia que, se não inverter a tendência ao 
longo dos próximos meses, pode tornar as obras demasiado caras 
para que possam ser realizadas. 
 
Por último, teremos que considerar os efeitos da inflação e das taxas 
de juro no poder de compra das famílias, que é suscetível de provo-
car um arrefecimento substancial no mercado da manutenção e reno-
vação, para além de poder vir a comprometer a construção de habi-
tação destinada às famílias de rendimentos médios. 
 
Do lado positivo, todavia, devemos sublinhar que a maior parte dos 
trabalhos de construção em edifícios que foram realizados nos últi-
mos anos estiveram relacionados com a área do turismo ou foram 
destinados a segmentos premium da procura, que, como sabemos, 
continuam dinâmicos, sobretudo impulsionados por clientes estran-
geiros. 
 
Por outro lado, embora haja um limite para tudo, o imobiliário continua 
a ser um bom investimento para quem quer proteger-se da inflação… 

Não obstante, a procura continua muito forte e não há sinais objetivos 
de abrandamento no ritmo de trabalhos na construção. 

VENDAS PREVISTAS E VENDAS REALIZADAS 
(SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 

Continuou a ser o subsector armazenista quem regis-tou a maior per-
centagem de respostas com uma apreciação positiva do nível de ativi-
dade (38,9%, contra 55,6% no trimestre anterior) e não registando qual-
quer resposta no item deficiente (16,7% no trimestre anterior). Entre as 
empresas retalhistas inquiridas, apenas 28,6% (contra 50% no 2º tri-
mestre de 2022) consideraram bom o respetivo nível de atividade, dimi-
nuindo também, de  27,3% para 9,5% a percentagem das que o clas-
sificaram como deficiente. 
 
Financiamento Bancário 
 
O recurso ao crédito bancário pelas empresas do setor pouco diminuiu, 
tendo sido referido por 10,3% das respostas (contra 12,5% no trimestre 
anterior).  
 
Como no trimestre anterior, a percentagem foi maior entre as empresas 
armazenistas (16,7%) que entre as retalhistas (4,8%). As respostas 
dividiram-se entre 7,7% que referiram o financiamento corrente e 2,6% 
que indicaram o investimento como destino. Todos consideraram fácil 
o acesso ao crédito. 
 
Previsão para o 4º Trimestre de 2022  
 
As previsões para o último trimestre do ano, embora continuem a man-
ter um sinal positivo, traduzem, de uma forma mais clara uma perspe-
tiva de abrandamento no crescimento dos negócios. 

Estas previsões, conforme pode verificar-se no quadro acima, resultam 
das expetativas muito modestas das empresas do subsetor armazenis-
ta, mais dependente das obras e projetos de maior dimensão e no qual 
as empresas especializadas nas áreas dos produtos siderúrgicos e das 
madeiras 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 que se continua a observar nas 
vendas de cimento e ferro, sobretudo. 

PERSPETIVAS PARA O 4º TRIMESTRE DE 2022 
 
Indicadores                         SRE - Saldo das respostas extremas (%) 
                                         Setor        Armazenistas      Retalhistas 

Cart. Encomendas - 2,3 - 8,4 + 1,2 

Vendas + 7,6 + 4,3 + 9,5 

Enc. Fornecedores + 2,7 - 4,3 + 6,5 

Existências + 1,1 - 10,8 + 7,7 



Preços aumentam 1,3% e vendas estabilizam 
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acima de 1,0%. Em termos homólogos, os preços apre-
sentam um crescimento de 19,5% em outubro deste 
ano. No acumulado dos dez meses de 2022, a habita-
ção regista uma valorização de 16,4%. Os preços mé -
dios apurados para as transações concretizadas entre 
agosto e outubro confirmam este comportamento positi-
vo da valorização, ao superarem um novo máximo his-
tórico, posicionando-se em 2.131€/m2 em Portugal 
Continental, de acordo com os dados do SIR-Sistema 
de Informação Residencial. 
 
Em termos de procura, projeta-se a realização de 39,7 
mil transações de venda de habitação entre agosto e 
outubro deste ano. Tal volume fica apenas 1,6% abaixo 
do patamar dos três meses anteriores, quando se reali-
zaram 40,4 mil negócios. O mercado está, assim, a 
superar as expetativas dos operadores que, nos últimos 
inquéritos de confiança Portuguese Housing Market 
Survey (PHMS), se mostravam menos otimistas quanto 
à evolução das vendas, prevendo quebras, e que ante-
cipavam também alguma moderação no crescimento 
futuro dos preços. 

Os preços de venda da habitação em Portugal (Continental) aumentaram 
1,3% em outubro face ao mês anterior, sustentando as variações mensais 

As rendas dos contratos de arrendamento residencial celebrados no 3º tri-
mestre deste ano aumentaram 10% quer em Lisboa quer no Porto face 

às rendas praticadas nos contratos fechados no trimes-
tre anterior. Trata-se de um aumento trimestral inédito 
em qualquer das duas cidades. Depois de quase dois 
anos a cair, as rendas dos novos contratos em Lisboa 
estão a subir desde meados de 2021, com variações tri-
mestrais superiores a 2,5%, que agora galopam para os 
10%. Esta trajetória tem tido um forte impacto na inten-
sificação da variação homóloga das rendas, de tal forma 
que este indicador passou de terreno negativo (-6,0%) 
no 3º trimestre de 2021 para 23% no 3º trimestre deste 
ano. 
 
No Porto, a trajetória é semelhante, exibindo apenas um 
pequeno desfasamento temporal. A recuperação das 
rendas de habitação iniciou-se no final do ano passado, 
sucedendo a um ano de quebras. Desde então, as 
variações trimestrais foram sempre superiores a 3,5%, 
atingindo este máximo assinalável de 10% e igualmente 
culminando na aceleração expressiva das variações 
homólogas. No final de 2021, as rendas no Porto regis-
tavam uma descida homóloga de 2%, em forte contras-
te com o aumento homólogo de 24% observado no 3º 
trimestre deste ano. 

Novos arrendamentos em Lisboa e Porto pagam mais 10% nas rendas 

Estatísticas 
Mercado Imobiliário
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O montante investido por estrangeiros neste período 
fica em linha com os níveis médios semestrais dos últi-
mos três anos, posicionados entre os €360 e os €390 
milhões. Não obstante, exibe uma redução de 32% face 
ao semestre anterior, mas este período registou um 
investimento recorde de €592,5 milhões, refletindo uma 
antecipação das aquisições devido às alterações nos 
critérios de elegibilidade dos vistos gold, em janeiro 
seguinte. 
 
No 1º semestre do ano, 56% do montante internacional 
foi investido por cinco nacionalidades. Lideram os fran-
ceses (18% do montante internacional), seguidos dos 
norte-americanos (quota de 12%), chineses (quota de 
10%), britânicos e brasileiros (quota de 8% cada). No 1º 
semestre, a ARU de Lisboa atraiu um total €1.225 
milhões de investimento em habitação com 3.100 imó-
veis adquiridos. Os estrangeiros foram, assim, respon-
sáveis por 33% das aquisições em valor e 26% em 
número de operações. 
 

Nos primeiros seis meses de 2022, os estrangeiros compraram cerca de 
790 imóveis residenciais na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de 
Lisboa num total de €403 milhões de investimento. Neste período, o ticket 
médio de investimento dos estrangeiros foi de €509,0 mil e as aquisições 
foram concretizadas por compradores oriundos de 60 países diferentes. 

Estrangeiros de 60 países investem €403 milhões em habitação na ARU de Lisboa 

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.

Investimento imobiliário nas ARUs do Porto cresce 34% para €322 milhões 

aumentando 34% face aos €240,9 milhões transaciona-
dos no semestre anterior. Em número de operações, o 
crescimento é de 33%, comparando-se as 1.140 transa-
ções concretizadas nos primeiros seis meses do ano 
com as 850 do semestre anterior. A aquisição de fogos 
residenciais concentrou a maioria deste investimento, 
gerando 53% do montante transacionado, num total de 
€169,9 milhões, seguindo-se a aquisição de prédios 
completos, que representaram 33% da atividade, num 
total de €107,2 milhões. Os imóveis de retalho represen-
taram outros 12%, num total de €37,1 milhões, ficando 
os restantes €7,9 milhões (2%) alocados à aquisição de 
imobiliário de serviços. 
 
As ARUs da Baixa e Centro Histórico agregaram 44% do 
montante transacionado no semestre, registando um 
investimento de €141,8 milhões, mais 28% do que os 
€111,1 milhões movimentados no semestre anterior. 
Este núcleo central soma 370 operações, o equivalente 
a 33% do total. 

O investimento imobiliário nas nove Áreas de Reabilitação Urbana 
(ARUs) do Porto ascendeu a €322,1 milhões no 1º semestre de 2022, 
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Existem diversos métodos de reciclagem para os compósitos 
poliméricos utilizados no fabrico das pás eólicas, nomeadamente 
reciclagem mecânica, química e térmica. É importante esclarecer 
que estes processos de reciclagem têm uma influência negativa 
nas propriedades do material, onde a perda de resistência mecâ-
nica nas fibras que pode variar entre os 30% e 60%, diminuindo, 
consideravelmente, o comprimento das fibras recuperadas [6]. 
 
Embora existam muitas aplicações bem-sucedidas de materiais 
compósitos recuperados, como por exemplo os produtos desen-
volvidos pela Miljoskarm [7], a Rivierasca SpA [8] e da Global 
Fiberglass [9], a reciclagem no final do ciclo de vida é uma tarefa 
desafiante, o que cria uma oportunidade no desenvolvimento de 
metodologias mais eficientes para a recuperação destes mate-
riais. 
 
Neste estudo pretendeu-se abordar a reciclagem mecânica, uma 
vez que esta apresenta um baixo custo de processamento, faci-
lidade de implementação, menor custo energético, maior simpli-
cidade de operação e pode ser utilizada em grande escala [10]. 
No processo de reciclagem mecânica os compósitos são tritura-
dos ou moídos em diferentes tamanhos de particulas, o que per-
mite que sejam usados como enchimento ou reforço em novos 
materiais compósitos ou como matéria-prima para uso secundá-
rio. 
 
São sobejamente conhecidas as vantagens do Polipropileno (PP) 
reforçado com Fibra de Vidro (FV) no setor da construção en -
quanto polímero técnico. Estes materiais têm sido especialmente 
estudados para aplicações que requerem alta rigidez e resistên-
cia mecânica, inclusive a temperaturas elevadas. A ligação quí-
mica entre o PP e a FV garante alta resistência ao impacto e 
maior resistência à tração. Por vezes, dependendo do tamanho, 
orientação da fibra e do tipo de processamento utilizado, conse-
gue-se, mesmo, resistência higroscópica [11]. 
 
O presente estudo, surge com o intuito de atenuar o impacto do 
excesso de resíduos mundiais de fibra de vidro resultantes do 
desmantelamento dos aerogeradores, visa, pois, introduzir o 
material reciclado dos aerogeradores numa matriz de polipropile-
no, produzindo, por recurso à técnica de processamento por 
fusão, um novo material compósito, aqui designado de PPrFV. 
Urge, no entanto, investigar as propriedades deste novo material, 
estabelecendo o seu potencial bem como os seus limites de apli-
cabilidade.  

 
2 - Materiais e Métodos 
 
2.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DAS PÁS DE AEROGE-
RADORES  
 
O material de reforço de fibra de vidro utilizado no estudo foi obti-
do a partir da moagem do resíduo de aerogeradores em diferen-
tes granulometrias e incorporado numa matriz de polipropileno 
virgem. Devido às dimensões iniciais da secção de pá do aero-
gerador fornecida esta foi pré-cortada em pedaços menores para 
facilitar a sua posterior trituração. Na Figura 1 apresentam-se as 
diferentes etapas de corte antes de ser triturada.    
 

Resumo 
 
As pás de aerogeradores em fim de vida têm-se tornado num pro-
blema com um impacto significativo ao nível da gestão de resíduos, 
sendo crucial encontrar uma solução para as toneladas de pás eóli-
cas que se acumulam à espera de um destino adequado quer do 
ponto de vista económico quer do ponto de vista ambiental. Embora 
existam algumas aplicações bem-sucedidas de materiais compósi-
tos recuperados, a reciclagem destes materiais no final do ciclo de 
vida é uma tarefa difícil, que resulta numa oportunidade de desen-
volvimento de metodologias mais eficientes para a recuperação 
destes materiais. Neste estudo pretendeu-se abordar a reciclagem 
mecânica, seguida da incorporação das fibras recicladas numa 
matriz polimérica de polipropileno, produzindo um novo material 
compósito, tendo sido avaliadas experimentalmente as sua proprie-
dades térmicas e mecânicas.  
 
O estudo realizado mostrou que os materiais recuperados de aero-
gerador em fim de vida podem ser reciclados com sucesso através 
da sua incorporação como material de reforço de materiais compó-
sitos de matriz polimérica. A análise realizada por calorimetria dife-
rencial de varrimento indicou que a adição de fibras de vidro recicla-
das (rFV), dependendo da concentração de rFV e da dimensão das 
fibras utilizadas pode resultar num aumento significativo do grau de 
cristalinidade (40,8%) quando comparado com o PP virgem, permi-
tindo melhorar as propriedades mecânicas do compósito. A análise 
mecânica revelou uma melhoria global da rigidez e ductilidade dos 
compósitos produzidos, tendo sido conseguidos módulo de elastici-
dade 225% superiores ao do polipropileno virgem. Apesar do estu-
do se revelar promissor é necessário mais investigação no sentido 
de melhorar procedimentos experimentais, aumentar repetibilidade 
e fiabilidade dos resultados e estender os limites de aplicabilidade 
inicialmente preconizados. 
 
1 - Introdução 
 
Atualmente assiste-se a um crescente desmantelamento de par-
ques eólicos. As pás de aerogeradores em fim de vida têm-se tor-
nado num problema crescente com a inovação tecnológica [1], 
sendo crucial encontrar uma solução para as toneladas de pás eóli-
cas que se acumulam. Além das elevadas dimensões das pás eóli-
cas, os materiais que as constituem são diversos, a sua complexi-
dade é elevada, pois não são fáceis desagregar, reciclar e reutilizar 
[1]. Muitas pás de aerogeradores são constituídas por polímeros 
reforçados com fibra de vidro (60-70%), sendo o restante volume 
composto por resinas e adesivos, bem como por materiais variados 
tais como, balsa, aço, cobre e alumínio [2]. 
 
A União Europeia definiu como meta política obter 40% da sua 
energia gerada a partir de energias renováveis até 2030 [1]. Espera-
se que, no período de 2022-2026, sejam instalados cerca de 18 
GW, que equivale a mais de 8300 aerogeradores [3], o que pressu-
põe aproximadamente 176 kton de resíduos gerados pelo fim de 
vida e substituição dos aerogeradores mais antigos [4]. Segundo a 
WindEurope foram solicitadas medidas que proíbem a utilização de 
aterros sanitários para a deposição final das pás eólicas desativa-
das em toda a Europa até 2025, o que obriga a indústria a reutilizar, 
reciclar, ou recuperar 100% do material desativado [5]. 
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Apresenta-se na Figura 1 (a) o resíduo do aerogerador, na 
Figura 1 (b), material recebido sob a forma de tiras, sendo, de 
seguida, fragmentado em pedaços de 50 x 50 mm ou inferiores 
(Figura 1 (C)). Para a trituração foi utilizado um moinho de lâmi-
nas (Retsch SM 100), com os crivos de 0,5, 1, 4, 10 mm, con-
forme se apresenta na Figura 2. 
 

Para observar a morfologia das amostras de rFV nas diferentes 
granulometrias (0,5, 1, 4, 10 mm) foi utilizado um Microscópio Ele -
trónico de Varrimento (Scanning Electron Microscope - SEM) (Hita -
chi, modelo SU-70), podendo os resultados ser observados na 
Figura 3. 

Figura 1. Resíduo de pás eólicas desativas: a) resíduo inteiro, b) resíduo em forma de tiras e c) resíduo fragmentado em pedaços

Figura 2. Dimensões dos crivos e do rFV entre 0,5 mm (esquerda) e 10 mm (direita) 

(a)

(b) (c)
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2.2 - CARACTERIZAÇÃO DO POLIPROPILENO UTILIZADO COMO MA -
TRIZ 
 
No presente caso de estudo foi usada uma matriz de PP, um 
copolímero de impacto da marca LyondellBasell da referên-
cia Moplen EP448T. É um copolímero heterofásico nucleado 
com aditivação anti estática utilizado em aplicações de mol-
dação por injeção. Trata-se, pois, de uma poliolefina, com 
um índice de fluidez (Melt flow Index - MFI) alto (48g/10min), 
ou seja, uma viscosidade baixa e, à partida, um bom candi-
dato para aditivação por recurso a fibras [12]. A Tabela 2 
apresenta um sumário das propriedades mais relevantes 
deste material [13]. 

2.4 - PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS PROVETES DE ENSAIO 
 
A preparação dos provetes de PPrFV começou com a pesagem 
do material de rFV nas diferentes granulometrias, para ser 
introduzido na matriz de PP, nas suas diferentes percentagens 
em massa tal como referido na Tabela 3. Posteriormente, pro-
cedeu-se à mistura por fusão, com condições de mistura otimi-
zadas, a uma temperatura de 200 ºC, velocidade de 120 rpm, 

2.3 - DESENHO DE EXPERIÊNCIAS 
 
A fim de avaliar as propriedades mecânicas e térmicas do 
PPrFV foram preparados os provetes. Na Tabela 3 são apre-
sentadas as configurações estabelecidas para a composição 
dos materiais utilizados no âmbito do trabalho experimental. 
Em cada teste experimental realizaram-se 5 réplicas, obten-
do-se um total de 85 provetes.

Tabela 2. Propriedades do PP[14] 

Tabela 3. Concentração de rFV (% mássica) por granulometria 
(0,5 a 10 mm) para cada PPrFV

As imagens revelam que a rFV contém tanto fibras soltas como 
fibras agregadas por resíduos de resina. Pode-se ainda observar 
na Figura 3 que na maior granulometria (10 mm), a quantidade 
de feixes de fibras é maior comparativamente com as granulo-
metrias inferiores a 4 mm. Conforme apresentado na Fi gu ra 3 
(a), para a menor granulometria, existe uma menor quantidade 
de resíduos da resina na superfície da fibra, parecendo resultar 
do facto da fibra arrastar uma maior quantidade de resina duran-
te a trituração, quando forçada a passar no crivo de menor 
dimensão (0.5 mm). 
 
A composição química das amostras de rFV foi determinada 
por recurso a espectroscopia de energia dispersiva (Energy 
Dispersive Spectroscopy - EDS) (Bruker, modelo QUANTAX 
400) sendo, assim, possível obter informações qualitativas e 
quantitativas da composição da amostra. Analisaram-se as 
amostras quanto à presença de elementos como C, O, Si, N, Al 
e S. Os resultados dos elementos químicos presentes nas 
amostras são apresentados na Tabela 1. 
 
Os resultados da Tabela 1 mostram a percentagem de massa 
para cada elemento detetado nos testes EDS. Para a amostra 
de rFV de 1 mm, foi registado um teor de carbono mais eleva-
do, consistente com a maior quantidade de resíduos de resina, 
lembrando que a resina tem carbono como constituinte. Além 
disso, foi encontrada uma maior concentração de Si na amostra 
de 4 mm, o que sugere uma maior quantidade de fibras de vidro 
presente na amostra. Foram encontrados alguns vestígios de 
alumínio, podendo ser uma consequência do processo de moa-
gem, uma vez que o bloco do moinho é feito neste material. 

Tabela 1. Composição química da rFV

Figura 3. Imagens de SEM do rFV nas granulometrias: a) 0.5 mm, b) 1 mm, c) 4 mm e d) 10 mm
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to/arrefecimento, tendo o primeiro ciclo o objetivo de apagar o histórico 
térmico do material. Deste modo, apenas se analisam e consideram os 
dados recolhidos durante o segundo ciclo. 
 
Apresentam-se os resultados no que concerne temperatura de cristaliza-
ção (Tc) e de fusão (Tf), assim como dos respetivos calores latentes de 
cristalização (ΔHc) e de fusão (ΔHf). Calcula-se o grau de cristalinidade  
(    ), de acordo com a Equação 1 [15], onde ΔHo = 207 J/g para o PP100% 
cristalino [16], em função da concentração do reforço, rFV% mássica.

Os termogramas permitem verificar que não se registam quaisquer 
alterações relevantes no comportamento térmico do material, nem 
durante o aquecimento, nem durante o arrefecimento, sendo possível 
identificar as mesmas transições de fase típicas de um polímero 
semicristalino, tanto no PP virgem, como na totalidade dos PPrFV tes-
tados. No entanto, há a registar pequenas alterações no valor da Tc 
em todos os compósitos testados (quase sempre variações pontuais 
inferiores a 2%). Deve, contudo, referir-se o acréscimo mais notório 
registado em todas as concentrações nas granulometrias superiores 
testadas, 4 e 10 mm (ver Tabela 4), consistente com uma melhor ade-
são da fibra à matriz polimérica e atuando, esta, como agente de 
nucleação [17]. 
 
No que à Tf diz respeito pode dizer-se que a introdução de reforço 
implica sempre uma redução ligeira nesta transição de fase, sendo a 
mesma superior nos compósitos aditivados com partículas de menor 

durante 3 minutos. Para o efeito recorreu-se à misturadora 
Plastograph EC D-47055 (Brabender, USA). 
 
Os provetes foram produzidos de acordo com a norma ISO 527-
2 e obtidos por moldação por injeção numa Haake MiniJet II, 
Thermo Scientific, (Massachusetts, USA). A temperatura do cilin-
dro da injetora foi ajustada a 210 °C, com uma temperatura do 
molde de 40 °C, pressão de injeção de 350 bar por 3 segundos, 
pressão de compactação de 300 bar durante 15 segundos.  
 
3 - Análise de resultados 
 
3.1 - CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA 
 
Ao integrar rFV na matriz de PP é expectável que as propriedades 
termomecânicas dos compósitos sofram alterações relativamente 
às da matriz. Deste modo, urge proceder a uma caracterização com-
pleta no que concerne as suas principais propriedades térmicas e 
mecânicas. 
 
No sentido de avaliar as principais transições térmicas do compó-
sito, bem como a sua estabilidade térmica procedeu-se a análise 
por calorimetria, recorrendo-se ao Calorímetro Diferencial de Var -
ri mento, Discovery 250, (TA Instruments, New Castle, Delaware, 
USA). As análises foram conduzidas de acordo com a norma 
ASTM D3418-03/D3895-14. A amostra, com massa inferior a 10 
mg, foi sujeita a um ciclo de aquecimento desde a temperatura de 
20 a 250 ºC, a uma taxa de aquecimento de 10 ºC.min-1, seguida de 
um ciclo de arrefecimento, até à temperatura ambiente, à mesma 
velocidade. Cada amostra foi exposta a dois ciclos de aquecimen-

Equação1
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nar parâmetros como: tensão de cedência (σy), tensão de rutura (σu) 
e deformação na rutura (εb). 
 
Os resultados obtidos para todos os PPrFV testados encontram-
se sumarizados na Tabela 5. Pela análise de resultados, pode 
dizer-se que a introdução dos aditivos do tipo rFV promovem a 
rigidez do material, sendo esse efeito mais notório nas maiores 
granulometrias e para as percentagens superiores de aditivação. 
O valor máximo de Módulo de Elasticidade regista-se para o 
PPrFV30% - 10 mm, representando um acréscimo de 225% rela-
tivamente à referência (PP virgem). No que concerne a tensão de 
cedência, regista-se um ligeiro decréscimo relativamente à refe-
rência, nas granulometrias e concentrações mais baixas, consis-
tente com o observado na análise térmica, está-se em crer, devi-
do à cisão das cadeias moleculares na fase amorfa e redução das 
suas interligações com as regiões cristalinas, provavelmente, pro-
movida pela presença da resina [18]. 
 
A introdução de rFV promove a ductilidade do material, em todas 
as granulometrias e para todas as concentrações testadas. A 
resistência mecânica aumenta 101% no PPrFV30%-10 mm, 
denotando o estudo como promissor (ver Figura 4). É, contudo, 
necessário, afinar procedimentos experimentais, no sentido, de 
diminuir os erros, essencialmente associados ao processo de 
mistura e processamento dos compósitos, não só para aumentar 
a fiabilidade e repetibilidade do estudo, como para estender os 
seus limites de aplicabilidade. 

granulometria e consistente, neste caso em particular, com o aumento da 
concentração em massa, dentro dessa categoria. Essa tendência parece 
ser consistente com o maior teor de carbono existente nessas amostras 
como previamente identificado, de algum modo associado à presença de 
maior resíduo de resina. No entanto, os valores observados, relativa-
mente à referência, não ultrapassaram os 3%, não constituindo, portan-
to, tendência notória ou relevante por forma a postular diferenças signifi-
cativas no que concerne alterações ao desempenho mecânico do mate-
rial. 
 
A cristalinidade dos polímeros é um fator estrutural muito importante pois 
está diretamente relacionado com diversas propriedades, entre elas as 
mecânicas. 
 
Da análise dos resultados obtidos, durante esta campanha experimental, 
tornou-se evidente que, para todas as granulometrias testadas, a varia-
ção do grau de cristalinidade, face ao valor de referência do PP virgem 
de 39%, só tem algum significado para as concentrações mássicas 
superiores testadas (PPrFV30%). Para essas concentrações, o grau de 
cristalinidade varia para a granulometria de 0,5 mm - 22%; 1 mm - 17%; 
4 mm - 17% e 10 mm - 17%, sendo essa variação sempre inferior a 5% 
nos restantes casos. Tais resultados parecem ser consistentes com as 
variações de Tc acima já mencionadas, indicando alguma falta de nuclea-
ção homogénea nas concentrações superiores que, devido à mistura por 
processamento por fusão seguida de moldação por injeção para obter as 
amostras, pode ser indicativo de alguma degradação térmica. Seria, por-
tanto, interessante, em estudos futuros proceder a análise termogravi-
métrica no sentido de descartar esta suposição, aferindo possíveis alte-
rações às temperaturas de degradação térmica. 
 
De seguida analisar-se-ão as propriedades mecânicas dos PPrFV pro-
duzidos.  

3.2 - CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 
 
Os provetes obtidos por injeção foram submetidos a testes na máqui-
na de ensaios mecânicos Shimadzu AGS-X-10kN. O teste foi realiza-
do de acordo com a norma ISO 527-1, em duas fases. A primeira, a 
uma velocidade de 1 mm/min, por forma a permitir a determinação do 
módulo de elasticidade do material e, numa segunda fase, por recurso 
à velocidade de 50 mm/min até à rutura, de modo a permitir determi-

Tabela 4. Sumário das transições de fase relevantes obtidas 
por calorimetria para os diferentes PPrFV testados

Tabela 5. Propriedades mecânicas dos PPrFVs analisados

(a)



vés da sua incorporação como material de reforço de materiais com-
pósitos de matriz polimérica. A análise realizada por calorimetria dife-
rencial de varrimento indicou que a adição de rFV pode permitir obter 
um efeito de nucleação mais destacado nos compósitos de PPrFV, 
resultando num aumento do grau de cristalinidade significativo 
(40,8%) em relação ao PP virgem, permitindo melhorar as proprieda-
des mecânicas do compósito. No entanto, este valor decresce com 
concentrações de rFV superiores de 10% e granulometrias acima de 
4 mm, denotando alguma preocupação e necessidade de maior 
investigação no que à estabilidade térmica dos compósitos diz respei-
to, nessas condições em particular.  
 
A análise mecânica levada a efeito revela uma melhoria global da rigi-
dez e ductilidade dos compósitos produzidos, com valores de módulo 
de elasticidade com acréscimos de 225% e resistência mecânica de 
101%. Há, contudo, alguma preocupação no que concerne a quanti-
ficação efetiva da fragilidade induzida em algumas condições de teste, 
especificamente devido a possível degradação térmica. Apesar do 
estudo se revelar promissor, carece, contudo, de mais investigação, 
no sentido de melhorar procedimentos experimentais, aumentar repe-
tibilidade e fiabilidade dos resultados e, eventualmente, estender os 
limites de aplicabilidade inicialmente preconizados. 
 
 

4 - Conclusões  
 
O estudo realizado mostrou que os materiais recuperados de pás de 
aerogerador em fim de vida podem ser reciclados com sucesso atra-

Figura 4. Propriedades mecânicas dos PPrFV para a granulometria de 10 mm, com os 
rFV entre 1 e 30% (base mássica): a) tensão de cedência e b) tensão de rutura
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MAR KE TING DO GRUPO PRECERAM FALA-NOS, 
ENTRE OUTROS TEMAS, SOBRE O GRUPO E AS 
ÁREAS DE ATUAÇÃO E SOBRE A SUSTENTABILIDA-
DE E A SUA IMPORTÂNCIA ENQUANTO FABRICAN-
TES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. 
 
FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E O 
VOSSO TRABALHO. 
 
O Grupo Preceram teve origem na indústria 
cerâmica, numa fábrica de tijolos fundada 
pelo avô dos atuais proprietários na década 
de 40, em Pombal. Nos últimos 30 anos, o 
grupo cresceu e diversificou a sua atividade 
com novas fábricas e produtos diferencia-
dores para a construção e reabilitação. 
 
A área da reabilitação urbana tem sido um 

COM CAPITAL EXCLUSIVAMENTE NACIONAL E 
INTEGRADO NO SETOR DA CERÂMICA ESTRUTU-
RAL, A PRECERAM É ATUALMENTE O MAIOR PRO-
DUTOR DE TIJOLO CERÂMICO EM PORTUGAL. 
 
O GRUPO PRECERAM POSSUI SEIS UNIDADES DE 
PRO DUÇÃO NA ZONA CENTRO DO PAÍS: A PRE -
CERAM E A PRECERAM NORTE DEDICADAS AO TI -
JOLO CERÂMICO, A ARGEX FABRICANTE DE ARGI-
LA EXPANDIDA, A SÓ ARGILAS DEDICADA AO CO -
MÉRCIO DE ARGILAS E TRATAMENTO DE RESÍ-
DUOS, A GYPTEC IBÉRICA, LÍDER NACIONAL NA 
PRO DUÇÃO DE PLACAS DE GESSO, E A VOL -
CALIS, FABRICANTE DE LÃ MINERAL PARA ISOLA-
MENTO TÉRMICO E ACÚSTICO. 
 
NESTA ENTREVISTA À REVISTA “MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO” ÁVILA E SOUSA, DIRETOR DE 

dos motores de crescimento do Grupo, 
nomeadamente a reabilitação energética 
dos edifícios. Os sistemas da construção a 
seco, com as placas de gesso Gyptec em 
2008 e a lã mineral Volcalis, mais recente-
mente, vieram consolidar a aposta. 
 
COMO CARACTERIZA A PRODUÇÃO DA EMPRESA 
E QUE SEGMENTOS DE PRODUTOS ABRANGEM? 
QUER DESTACAR ALGUM EM PARTICULAR? O 
QUE O DISTINGUE DOS DEMAIS?   
 
Atualmente o Grupo Preceram possui seis 
unidades de produção na zona centro do 
país: a Preceram e a Preceram Norte dedica-
das ao tijolo cerâmico, a Argex fabricante de 
argila expandida, a Só Argilas dedicada ao 
comércio de argilas e tratamento de resíduos, 



amortecimento do pico das cheias, prote-
ção da impermeabilização, aumento do 
isolamento térmico e acústico, melhoria da 
qualidade do ar, valorização do imóvel e 
melhor qualidade de vida. 
 
A argila expandida que produzimos na 
nossa fábrica em Oliveira do Bairro, a 
Argex, é uma componente fundamental 
destas coberturas vivas, e também hortas 
urbanas, na camada de drenagem e no 
substrato. 
 
Recentemente, apresentámos uma nova 
biblioteca de paredes, para as situações 
em que a intervenção no edificado implica 
a construção de novas paredes exteriores. 
 
As soluções desenvolvidas em parceria 
com o Itecons, foram desenhadas para 
edifícios de consumo quase nulo (nZEB) e 
compostas por materiais produzidos em 
Portugal, por nós, como sejam os tijolos 
térmicos Preceram, as placas de gesso 
Gyptec e a lã mineral Volcalis, mas tam-
bém incorporando argamassas térmicas e 
soluções de isolamento com cortiça, pro-
duzidas por empresas parceiras. 
 
Outra novidade que a Gyptec disponibili-
zou recentemente ao mercado é a placa 
Gold, que combina as vantagens dos 
vários tipos de placas, permitindo resolver 
todas as necessidades de um projeto 
usando apenas uma placa. Além de pro-
porcionar melhor desempenho em zonas 
de humidade moderada e resistência ao 
fogo, a placa Gyptec Gold resiste a golpes 
e impactos em áreas de grande afluência, 
como por exemplo ginásios, centros 
comerciais ou hotéis. 
 
Para além das vantagens técnicas dos sis-
temas, existem objetivos de racionalidade 
logística e gestão de recursos, já que a 
placa Gold permite uma diminuição de 
desperdícios em obra. 
 
ACREDITA-SE QUE MATERIAIS INOVADORES 
GERAM ECONOMIA E SÃO SUSTENTÁVEIS. COMO 
ESTÃO A LIDAR COM OS NOVOS DESAFIOS DA 
SUSTENTABILIDADE E DA ECONOMIA CIRCULAR? 
 
Para nós em particular, como fabricantes 
de materiais de construção, continua a ser 
a inovação permanente, uma preocupação 
constante na eficiência de processos e 
uma aposta na integração de soluções 
construtivas. 
 
As empresas do grupo já há alguns anos 
que têm vindo a adotar uma série de medi-
das e um desenvolvimento interno alinha-
do com estas preocupações. Temos inclu-
sivamente participado ativamente na dis-

a Gyptec Ibérica líder nacional na produção de 
placas de gesso e a Volcalis fabricante de lã 
mineral para isolamento térmico e acústico. 
 
No setor da reabilitação, a nossa atuação é ao 
nível da envolvente opaca, por onde se perde 
75% da energia num edifício tradicional. Para 
além de novos produtos, temos investido no 
desenvolvimento e caracterização técnica de 
soluções para pavimentos, paredes, tetos e 
coberturas. 
 
Uma das tendências em crescimento é a 
requalificação das coberturas - tanto no topo 
dos edifícios como ao nível da laje de teto das 
caves - em espaços verdes. As coberturas ver-
des trazem inúmeras vantagens à cidade, ao 
edifício e ao utente: redução da ilha de calor, 
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cussão e implementação da temática, no 
âmbito do Cluster Habitat Sustentável, a cuja 
direção pertenço representando a Gyptec 
Ibérica. 
 
Integrando um conjunto de indústrias diversi-
ficado, são também diversas as medidas a 
adotar para atingir o objetivo, global e final, 
de conseguir “a sustentabilidade do ambien-
te construído que promova a aplicação de 
princípios de circularidade aos edifícios”. 
Tomemos o exemplo do tijolo cerâmico, aqui 
o foco será garantir um produto durável, mas 
também eficiente, tanto nas suas funções 
como na sua produção. 
 
No caso das placas de gesso Gyptec, fomos 
um pouco mais longe desde o início, trata-se 
de um exemplo de como a economia circular 
funciona e pode ser um fator distintivo. 
 
A Gyptec utiliza, como matérias-primas, 
materiais reciclados ou subprodutos de 
outras indústrias, desde o papel ao gesso. 
Neste momento, tem ainda em ação um 
plano de recolha seletiva e reciclagem de 
placas de gesso, conseguindo assim atingir 
e ultrapassar as metas delineadas. Por outro 
lado, a construção a seco afigura-se como 
um exemplo de sistemas construtivos ali-
nhados com esta ideia de desconstrução 
versus demolição. Aqui, o isolamento 
Volcalis representa um papel fundamental 
no desempenho térmico e acústico dos sis-
temas construtivos. 
 
NUM MOMENTO PARTICULARMENTE DIFÍCIL E 
IMPREVISÍVEL, COMO PREVEEM QUE VENHA A 
EVOLUIR O MERCADO E O FUTURO DA EMPRESA? 
 
Tendo em conta o grande número de edifí-
cios construídos com mais de 30 anos - de 
acordo com os censos de 2021 cerca de 
70% do parque edificado - que necessitam 
de intervenção urgente e a escassez de 
fogos disponíveis no mercado, leva-nos a 
acreditar que existe uma oportunidade real 
e, mais ainda, uma necessidade absoluta 
de um investimento forte na reabilitação 
energética dos edifícios associada ao refor-
ço do isolamento. 
 
A atual crise energética veio acelerar mui-
tas das decisões que já se equacionavam, 
nomeadamente no combate às alterações 
climáticas, mas eram invariavelmente adia-
das: redução de consumos, aposta em 
energias alternativas, enfim sustentabilida-
de. 
 
Neste momento existe a necessidade, a 
vontade e, esperemos, os meios para avan-
çar com uma vaga de renovação que dupli-
que a taxa de reabilitação energética do 
parque edificado até 2030. 
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Jorge Pombo l Diretor de Marketing e Desenvolvimento da Imperalum

A Imperalum, fundada em 1968, foi a pri-
meira empresa em Portugal a produzir 
membranas betuminosas de impermeabili-
zação e precursora a nível europeu no 
fabrico de betumes poliméricos. 
 
Tendo como missão contribuir de forma efi-
ciente, sustentável e duradoura para a qua-
lidade de vida das edificações, a empresa 
está focada em oferecer soluções que pri-
vilegiam o conforto, a sustentabilidade e a 
eficiência energética, através do desenvol-
vimento de produtos e sistemas nas áreas 
da impermeabilização, isolamentos térmi-
cos e acústicos, drenagens e geotêxteis. 
 
Ao longo dos seus já mais de 54 anos de 
percurso, a Imperalum tem apoiado o seu 
desenvolvimento em quatro vetores que 
consideramos fundamentais. 
 
A INOVAÇÃO - fomos pioneiros em Portugal 
na modificação de betumes para imper-
meabilização, na promoção do conceito de 
isolamento térmico, na divulgação sistemá-
tica junto da comunidade técnica nacional, 
procurando com a Academia Im pe ra lum 
transformar conhecimento em valor. Foi 
também a Im pe ralum a primeira em pre sa 
nacional do setor a obter a credenciação 

PRESENTE NO MERCADO HÁ MAIS DE 50 ANOS, 
A IMPERALUM É ATUALMENTE UM DOS MAIS 
IMPORTANTES FABRICANTES DA PE NÍ NSULA 
IBÉ RICA DE PRODUTOS BETUMINOSOS PA RA 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ALÉM DE SER LÍDER EM 
POR TU GAL NA COMERCIALIZAÇÃO DE ISOLA-
MENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS, DRENAGENS E 
GEOTÊXTEIS. DOTADA DE UMA ELEVADA TEC-
NOLOGIA INDUSTRIAL E DE UMA RECONHECIDA 
COMPETÊNCIA TÉCNICA E COMERCIAL, A 
IMPERALUM OFERECE AO MERCADO SOLUÇÕES 
MODERNAS E EFICAZES QUE CONTRIBUEM PARA 
A QUALIDADE DE VIDA DA EDIFICAÇÃO. 
 
EM ENTREVISTA À REVISTA “MATERIAIS DE 
CONS TRUÇÃO”, JORGE POMBO, DIRETOR DE 
MAR KETING E DESENVOLVIMENTO DA IM PE RA -
LUM, ABORDA TEMÁTICAS IMPORTANTES, COMO 
É O CASO DA SUSTENTABILIDADE E DA ECONO-
MIA CIRCULAR, E DEU-NOS A CONHECER ME -
LHOR A EMPRESA E OS PRODUTOS QUE CO -
MERCIA LIZAM. 
 
FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E O 
VOSSO TRABALHO. 

dos seus sistemas de impermeabilização junto 
do LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil - através da pu bli  cação dos Do cumentos 
de Homologação, hoje Docu men tos de Apli ca -
ção, que continuam a constituir um referencial 
para a comunidade técnica na cional, mantendo 
o maior número de sistemas com estas creden-
ciais no seu setor. 
 
A COMPETITIVIDADE - A obtenção da certificação 
ISO 9001 para o seu sistema de gestão de qua-
lidade desde 1994 - a obtenção da certificação 
ambiental ISO 14001 desde 2005, a implemen-
tação da ferramenta de gestão Balanced Score 
Card desde 2010, a atribuição de galardões de 
gestão empresarial, dos quais destacamos o 
PME líder e mais recentemente as certificações 
Scoring Top 5% melhores PME de Portugal, são 
marcos competitivos importantes na vida da 
empresa. 
 
O CRESCIMENTO - Desde logo o crescimento geo-
gráfico suportado na amplitude territorial das 
suas delegações do Porto, Coimbra, Lisboa e 
Olhão, que lhe permite apoiar localmente o mer-
cado, tendo o crescimento por aquisições apre-
sentado em 2003 um marco de registo com a 
compra da RUC, que era, à época, a segunda 
maior empresa nacional do setor, reforçando 
dessa forma a liderança do mercado nacional. 

Entrevista
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Como um exemplo de sustentabilidade e 
defesa da saúde dentro dos edifícios, deve-
mos igualmente salientar o Sistema de 
Proteção do Gás Radão, no qual se desta-
ca o papel da membrana IMPERVAP S, 
atestada pelo Laboratório de Ra dio -
atividade Natural da Universidade de 
Coimbra relativamente à sua elevada re -
sistência à difusão do Radão. 
 
ACREDITA-SE QUE MATERIAIS INOVADORES 
GERAM ECONOMIA E SÃO SUSTENTÁVEIS. COMO 
ESTÃO A LIDAR COM OS NOVOS DESAFIOS DE 
SUSTENTABILIDADE E DA ECONOMIA CIRCULAR? 
 
Segundo o PNUMA - Programa das Na ções 
Unidas para o Meio Ambiente - a atividade 
da indústria da construção é responsável a 
nível global por 50% do consumo de recur-
sos naturais, 36% da energia consumida e 
38% das emissões de carbono. 
 
O Pacto Ecológico Europeu - Green deal - 
por outro lado, compromete-nos ao alcance 
da meta da neutralidade climática até 2050. 
Naturalmente que a concretização deste 
objetivo exigirá uma transformação da 
sociedade e da economia europeias, de 
forma transversal a todas as atividades. 
 
No caso concreto da atividade da Im pe ralum 
e no ecossistema em que se insere, desta-
camos duas estratégias incluída no Pacto 
Ecológico que são: o Plano de Ação para a 
Economia Circular e a Vaga de Re novação. 
 
Relativamente à Economia Circular as 
empresas terão de conduzir os seus recur-

E A NORMALIZAÇÃO - Sendo a Imperalum um 
ONS - Organismo de Normalização Sec to -
rial, desde 1990, por protocolo assinado com 
o IPQ - Instituto Português da Qua lidade, 
tem sido parte ativa no desenvolvimento das 
normas europeias e respetiva adoção no 
acervo normativo nacional, das quais se des-
tacam as normas harmonizadas necessárias 
à marcação CE para os produtos de imper-
meabilização, em vigor desde 2006. Cons -
cien tes da importância da interação com o 
nosso setor industrial e comercial, a Im -
peralum é sócia da APCMC, integrando o 
seu Conselho Con sul tivo e é membro da 
EWA - European Water proofing Asso ciation, 
onde há muito faz parte do Conselho Diretivo 
e do Comité técnico, exercendo ainda a fun-
ção de Tesoureiro da quela organização. 
 
COMO CARACTERIZA A PRODUÇÃO DA EMPRESA E 
QUE SEGMENTOS DE PRODUTOS ABRANGEM? 
QUER DESTACAR ALGUM EM PARTICULAR? O QUE 
O DISTINGUE DOS DEMAIS? 
 
A Imperalum fabrica na sua unidade indus-
trial do Montijo membranas de betumes poli-
méricos para impermeabilização, membra-
nas acústicas e emulsões betuminosas, que 
complementa com a comercialização de uma 
vasta gama de isolamentos térmicos, isola-
mentos acústicos, drenagens e geotêxteis. 
 
Mas mais do que fornecer produtos, na Im -
peralum preferimos falar de sistemas integra-
dos e sobretudo de soluções. E é neste 
âmbito que nos focamos em desenvolver sis-
temas e produtos que constituem Solu ções 
com Futuro, no sentido de dar resposta aos 
desafios do conforto, da sustentabilidade e 
da eficiência energética na construção. Nes -
te âmbito e a título de exemplo, podemos 
destacar três sistema de elevada relevância 
atual e futura. 
 
O sistema de Coberturas Verdes, desenvol-
vido pela Imperalum e credenciado pelo 
LNEC através da emissão de um Do cu -
mento de Aplicação, apresentando um con-
junto de benefícios para as cidades, colo-
cando nas coberturas dos edifícios espaços 
verdes que contribuem para a diminuição da 
carga poluente com a sua capacidade de 
captura de CO2 e libertação de oxigénio, ao 
mesmo tempo que atuam na melhor regula-
ção dos caudais de chuva e na diminuição 
do efeito de ilha de calor nas grandes áreas 
urbanas. 
 
Como exemplo do conceito de Coberturas 
Eficientes destacamos as coberturas produ-
toras de energia fotovoltaica através da 
incorporação de painéis SLIM (com apenas 2 
mm de espessura) de tecnologia CIGS e per-
mitindo a aplicação por aderência direta 
sobre os nossos revestimentos de imper-
meabilização. 
 

sos e tecnologias de forma a conceber produtos 
que durem mais tempo, sejam mais fáceis de reu-
tilizar, reparar e reciclar, e que contenham, quanto 
possível, materiais reciclados em substituição de 
matérias-primas primárias, em articulação com 
políticas industriais de redução de consumos 
energéticos, redução de resíduos e com cada vez 
mais recurso a energias renováveis. 
 
Na Imperalum, ambiente e sustentabilidade são 
conceitos há muito praticados, desde logo e con-
forme já referido, pela obtenção desde 2005 da 
certificação ISO 14001, integrando praticas de 
redução e conversão energética, de políticas de 
redução de resíduos na produção, na avaliação 
de ciclo de vida, quer através da participação na 
produção da EPD - Declaração Ambiental de 
Produto - da industria europeia, registada desde 
2013, quer na participação no projeto europeu 
LCiP (Life Cycle in Practice) em colaboração com 
o LNEG, e que nos valeu um prémio na categoria 
de informação e comunicação da sustentabilida-
de, quer ainda na utilização de matérias-primas 
não primárias e que nos permitem já produzir 
membranas betuminosas com uma taxa de 
incorporação de 15% de reci cla dos/ recu pe ra dos. 
 
Na dimensão da Vaga de Renovação, isto é, a 
intensificação dos esforços de renovação em 
toda a EU, a Imperalum desempenha um papel 
importante no mercado nacional pela sua ação 
sistemática de promoção e apoio técnico a proje-
tistas, construtores, instaladores, donos de obra 
e consumidores, nas áreas da impermeabiliza-
ção e isolamentos, essenciais para reduzir os 
consumos energéticos nos edifícios, contribuir 
para o combate à pobreza energética e diminuir 
a emissão de gases com efeito de estufa. 
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de 2021 - que será já reflexo das situações 
atrás elencadas. 
 
Ainda assim, o mercado continua a eviden-
ciar lacunas e oportunidades em vários 
setores, dos quais destacamos quatro em 
particular: 
 
O setor do turismo, que apresenta uma forte 
dinâmica, expressa no facto de Portugal ser 
o 4º Pais europeu com mais projetos de 
hotéis em execução, apresentando no final 
do primeiro trimestre deste ano de 2022 
mais 122 novos projetos. 
 
O setor das residências para estudantes, 
quer para os estudantes nacionais quer para 
os estudantes estrangeiros que elegem 
cada vez mais o nosso Pais, pelas suas 
características de clima, segurança, custo 
de vida e qualidade de ensino. Estima-se 
que na Europa se tenham investido em 
2021 cerca de 5,8 mil milhões de euros 
neste setor. 
 
O setor de residências para idosos, em que 
Portugal, segundo estudos recentes da 
CBRE, apresenta um défice atual de 55.000 
camas a juntar ao facto de se prever que 1/3 
da população portuguesa no final dos próxi-
mos trinta anos será sénior. 

A Imperalum quer associar-se a esta Vaga 
de Renovação através da promoção de 
Soluções com Futuro, como os já destaca-
dos sistemas de Coberturas Verdes e as 
Coberturas Geradoras de Energia através 
da incorporação de painéis fotovoltaicos 
SLIM. 
 
DE QUE FORMA A INSTABILIDADE INTERNACIO-
NAL, DEVIDO À CRISE NA EUROPA, PODERÁ AFE-
TAR A EMPRESA E OS SEUS PROJETOS PARA O 
FUTURO, E DE QUE MODO ESTÁ A EMPRESA A 
ADAPTAR-SE? E, NESTE MOMENTO PARTICULAR-
MENTE DIFÍCIL E IMPREVISÍVEL, COMO PREVEEM 
QUE VENHA A EVOLUIR O MERCADO E O FUTURO 
DA EMPRESA? 
 
O mercado da construção tem apresentado 
em tempos difíceis uma forte resiliência, evi-
denciada pelo bom desempenho do setor no 
período da pandemia e nos períodos que se 
seguiram, pautados pela disrupção das 
cadeias de abastecimento, escassez de ma -
térias-primas e sucessivos aumentos de pre-
ços, que a guerra na Ucrânia veio ainda am -
pliar fortemente.  
 
São, no entanto, já notados sinais de abran-
damento no setor - o INE publicou dados 
que indicam um abrandamento de 2% em 
maio, relativamente a igual período do ano 

O setor da logística, o qual vem acomodan-
do novos hábitos de consumo, nomeada-
mente o e-commerce, potenciados pela 
pandemia e que colocam Portugal na quinta 
posição de países europeus que mais cap-
taram investimento neste setor, somente 
atrás da França, Alemanha, Itália e Es pa -
nha. 
 
Estes são factos que sustentam o forte 
potencial de crescimento no setor da cons-
trução em Portugal. 
 
Quando olhamos para os desafios do setor 
da construção e em particular no setor do 
conforto, da sustentabilidade e da eficiência 
energética, onde nos inserimos, acredita-
mos que o apoio sistemático aos projetistas 
nacionais é um vetor cada vez mais impor-
tante na consolidação destas áreas e sobre-
tudo na adaptação da empresa a novas rea-
lidades. 
 
Neste sentido, o recente lançamento da 
PLATAFORMA IMPERALUM, irá permitir a 
divulgação técnica da nossa oferta, em 
modo de interação OMNICANAL, que soma à 
disponibilidade permanente de informação 
digital de produtos e soluções, a disponibili-
zação das bibliotecas de objetos BIM, a dis-
ponibilidade de programas de apoio ao pro-
jeto, o apoio técnico online, ou presencial, e 
o atendimento personalizado numa base de 
project tailoring. 
 
Cremos com este novo formato adaptar a 
nossa oferta técnica aos novos desafios de 
mercado, nomeadamente a INDUSTRIALI-
ZAÇÃO - adaptação dos nossos sistemas e 
produtos à construção modular e industriali-
zada - a DIGITALIZAÇÃO através da dispo-
nibilização ferramentas como as bibliotecas 
BIM IMPERALUM - e por fim a DESCAR-
BONIZAÇÃO, onde as coberturas ajardina-
das e as coberturas geradoras de energia 
elétrica são excelentes exemplos.

Entrevista
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Moradas

PRÓXIMA EDIÇÃO 

NOVOS MATERIAIS E TECNOLOGIAS 
RESERVE JÁ!
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Projeto Público“ na categoria de Engenharia



Com os panos de limpeza Mewa,
deixamos o mundo
um pedaço mais limpo.
Mewa
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