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Entrevista I João Roque da Cunha I CEO da Servitis

“A Equação é simples: Tempos 
de resposta mais curtos, indi-
cadores de avaliação da satis-
fação do clien te cada vez me-
lhores, maior a con fiança dos 
nossos clientes e maior o volu-
me de negócio alcançado.” (pág.4)
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A variação do Índice de Produção na Construção diminuiu 2,4% em 
Janeiro, (-2,6% em Dezembro). Os índices de emprego e de remune-
rações registaram variações homólogas de 0,1% e 3,4%, (variações de 
-0,1% e 1,4%,em Dezembro, respetivamente).

O como e quando chega a “bazuca” 
europeia, traduzida no nosso PRR 
(Plano de Resiliência e Recupera-
ção), com as prioridades, os investi-
mentos concretos e as reformas que 
servem, têm ocupado, e bem, o es-
paço mediático, fazendo até esque-
cer o célebre plano do Prof. António 
Costa e Silva que lhe deveria servir 
de orientação.

Mas as coisas são o que são e, entre 
nós, os planos não rimam necessa-
riamente com planeamento, assim 
como deste à execução vai uma 
grande distância, só superada pela 
que separa, uma e outro, da respe-
tiva avaliação. No fundo, congratula-
mo-nos com a constatação de que 
executamos a 100%, isto é, entre 
nós, gastar o dinheiro todo é sinóni-
mo de uma “boa” execução.

Dito isto, o Plano parece-nos fran-
camente pobre no sentido estraté-
gico e muito incompleto, quer no 
que respeita à fundamentação das 
opções de investimento e sobre os 

resultados esperados, quer seja em 
termos de crescimento económico e 
resiliência social, quer na contabiliza-
ção dos custos associados aos com-
promissos para a despesa pública 
nos anos futuros.

Em lado algum é possível perceber-
-se de que forma estes investimen-
tos, maioritariamente na área do 
Estado, mas também nos apoios 
dirigidos às empresas, que são es-
cassos, vão traduzir-se em aumen-
tos de produtividade e de melhoria 
das condições de competitividade do 
país no quadro da globalização, isto 
é, de que forma poderão contribuir 
para nos tirar da ponta da cauda da 
Europa.

Há, desde logo para o nosso sec-
tor, uma leitura positiva, dado que a 
maioria dos investimentos acabam 
por ter um efeito forte sobre a pro-
cura dos serviços e dos produtos 
da construção, quer seja daqueles 
que especificamente estão previstos 
(habitação social, infraestruturas, re-
sidências para estudantes, creches, 
lares, centros de saúde, eficiência 
energética, etc.), quer os que decor-
rerão dos investimentos na descar-
bonização, na floresta, na reindus-
trialização, etc.

Todavia, fazer depender a promoção 
de habitação social de um modelo 
assente exclusivamente na iniciativa 
pública parece-nos errado, pouco 
eficiente e com sérias hipóteses de 

ficar pelo caminho, preso pelas múl-
tiplas burocracias do sistema, pelos 
detalhes dos concursos, ou pelos 
problemas do financiamento. A expe-
riência tem vindo a demonstrar que 
não é a melhor solução, levando o 
“INH”, agora IRHU, e as autarquias, 
a tentar descartar-se do problema 
nas últimas décadas… O bom sen-
so aconselharia que, no mínimo, se 
repartisse a tarefa e os meios com a 
iniciativa privada, com o sector social 
e com o cooperativo, com resultados 
já comprovados.

Porventura aquilo que é mais estra-
nho, num Plano em que a “transição 
climática” e a “transição digital”, jun-
tamente com a “resiliência social”, 
constituem vetores chave, é que, 
reconhecendo-se a importância da 
construção, das obras e dos edifí-
cios  e sua reabilitação (e muito para 
além dos valores que representam 
neste PRR) para a descarbonização 
e para a digitalização da economia, 
paradoxalmente, nada esteja previs-
to para incentivar, quer ao nível da 
eficiência de recursos, dos sistemas 
construtivos, da digitalização de pro-
cessos, da economia circular ou da 
formação profissional, a necessária 
transição das empresas, nos diver-
sos estágios da fileira, para um novo 
paradigma, que, aliás, se impõe 
pela escassez de mão-de-obra, pelo 
reforço das exigências das obras e 
pela urgente necessidade de evitar 
o escalar dos custos e dos preços, 
em particular da habitação.

Produção na Construção contraiu 2,4%
janeiro de 2021

O valor mediano de avaliação bancária foi 1 170 euros em janeiro de 
2021, mais 14 euros que o observado no mês precedente. Em termos 
homólogos, a taxa de variação situou-se em 6,1% (6,0% em dezembro 
de 2020). Refira-se que o número de avaliações bancárias considera-
das ascendeu a cerca de 25 mil, mais 3,2% que no mesmo período 
do ano anterior.

Avaliação bancária subiu para 1 170 euros 
por metro quadrado - janeiro de 2021
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testados por um painel diversifi-
cado e exigente de consumidores 
e profissionais da área.

Se, por um lado, consideramos 
este prémio como um voto de 
confiança dos nossos clientes, 
que nos escolheram em detri-
mento de empresas de renome 
no mercado, por outro lado esta-
mos conscientes da responsabi-
lidade que este reconhecimento 
acarreta e que nos motiva a fazer 
mais e melhor, com vista a supe-
rarmos as expectativas que foram 
depositadas em nós.

A aposta na formação continua 
dos nossos técnicos, a disponibi-
lização das melhores condições 
de trabalho à nossa equipa e a 
escolha dos melhores parceiros 
de negócio faz-nos acreditar que 
estamos no caminho certo e que 
conseguiremos, nos próximos 
anos, continuar a prestar o me-
lhor serviço, aumentar a nossa 
notoriedade e, consequentemen-
te, fazer crescer a Servitis.

Quais são os principais clientes da 
servitis?

A Servitis disponibiliza serviços 
para dois segmentos de clientes: 
o segmento corporate e o private.

Ao nível do corporate, os nossos 
principais clientes são os grandes 
grupos ligados ao sector do reta-
lho (Worten, Rádio Popular, Au-
chan, Leroy Merlin, Euronics), os 
concessionários de energia (EDP, 
Endesa, GoldEnergy, Galp), as 
seguradoras (Fidelidade, Mapfre, 
Europ-assistance, Allianz, Axa, 
etc) e alguns clientes institucio-
nais (Presidência da República, 
PSP Norte, Simar, Câmara de 
Loures, etc.).

Relativamente ao private, a Ser-
vitis presta ainda serviços a to-
dos os clientes finais do merca-
do doméstico e terciário. Neste 
segmento tão seletivo, importa 
realçar uma carteira de “clientes 
contrato” que são a garantia da 
fidelização pela qualidade do ser-
viço prestado, e pelas excecio-
nais condições dessa carteira de 
clientes, que ascende já a mais 
de 1500. 

des (e.g. DGEG, Certif, INPIC) e 
certificada por várias referências 
(e.g. ISO, NP e OHSA).

O percurso da Servitis tem sido 
igualmente marcado pela con-
quista de vários prémios, dos 
quais se destacam o recente 
Prémio Cinco Estrelas, o Prémio 
Produto do Ano 2016, a certifica-
ção como PME Líder e PME Ex-
celência, o Compromisso de Pa-
gamento Pontual, entre outros.

Não obstante as dificuldades 
que todos temos sentido nos úl-
timos tempos, fruto do contexto 
pandémico em que nos encon-
tramos, temo-nos conseguido 
reinventar, mantendo a quali-
dade que nos caracteriza e ga-
rantindo todas as condições de 
segurança, quer para os nossos 
técnicos, quer para os nossos 
clientes. Apesar do caminho já 
percorrido, e que muito nos or-
gulha, estamos certos que muito 
ainda há a fazer nesta área de 
negócio, pelo que continuare-
mos a empenhar todos os nos-
sos esforços, trabalhando para 
a melhoria contínua do serviço 

prestado, apostando cada vez 
mais na sustentabilidade e res-
ponsabilidade social da nossa 
empresa.

a servitis viu recentemente ser-
-lhe atribuído o prémio cinco es-
trelas, na categoria energia - as-
sistência técnica. de Que forma vê 
a empresa esta distinção e o Que 
significa?

A atribuição do Prémio Cinco 
Estrelas, à semelhança de ou-
tros que a Servitis tem recebido 
ao longo dos seus 15 anos de 
atividade, é o resultado do tra-
balho, dedicação e empenho de 
toda uma equipa que tem esta-
do sempre alinhada com a filo-
sofia de atuação da empresa e 
que tem como foco o cliente e a 
garantia de satisfação do servi-
ço prestado.

A seleção efetuada pelo Prémio 
Cinco Estrelas tem por base uma 
metodologia rigorosa que, este 
ano, apenas distinguiu 125 mar-
cas, sendo que os serviços de 
assistência técnica, prestados 
pela Servitis, foram avaliados e 

a servitis comemora este ano 15 
anos de atividade. como descreve a 
empresa e o seu percurso?

Ao longo destes 15 anos de ati-
vidade, a Servitis tem-se vindo a 
afirmar como uma referência na-
cional no segmento de prestação 
de serviços de instalação, repara-
ção e manutenção de equipamen-
tos a gás, termo e eletrodomésti-
cos, climatização, eletricidade e 
energias renováveis.

Desde a sua criação, em 2006, 
assumimos como missão a satis-
fação total dos nossos clientes, 
através da disponibilização de um 
serviço INOVADOR, de qualidade, 
com segurança e conforto, asse-
gurados pelas nossas equipas 
técnicas especializadas e creden-
ciadas, bem como pelo leque de 
parceiros de elevada confiança e 
pela disponibilidade da empresa 7 
dias por semana, 365 dias por ano.

Acreditamos que a nossa aposta 
na qualidade é, sem dúvida, um 
dos nossos elementos diferencia-
dores e esta tem sido reconhecida 
e acreditada por inúmeras entida-

João Roque da Cunha, CEO da Servitis

entrevista>
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temporária do equipamento. Pre-
sentemente, a Servitis encontra-se 
a implementar a assistência técnica 
remota.

Trata-se de um serviço inovador e 
distintivo, que tem como objetivo re-
duzir os tempos das intervenções e 
minimizar o impacto no conforto dos 
clientes.

A Qualidade de excelência é ava-
liada constantemente, pela análi-
se diária dos SLA´s (Service Level 
Agreement, ou tempos de opera-
ção) em que nos comprometemos 
a realizar as intervenções de assis-
tência técnica cada vez mais rápido 
e em tempos mais curtos, desde o 
contacto com o cliente, ao agenda-
mento da intervenção e à conclusão 
da mesma. 

Também na análise dos KPI´s (Key 
performance indicators, ou indica-
dores a satisfação do cliente) ana-
lisamos o NPS, a satisfação global 
e a taxa de reclamações, com o 
sentido de apresentarmos melhores 
resultados.

A Equação é simples: Tempos de 
resposta mais curtos, indicadores 
de avaliação da satisfação do clien-
te cada vez melhores, maior a con-
fiança dos nossos clientes e maior o 
volume de negócio alcançado.

Acreditamos que todas estas carac-
terísticas, aliadas ao profissionalis-
mo, rapidez e simpatia das nossas 
equipas técnicas são fatores distin-
tivos que devem ser considerados 
aquando da escolha deste tipo de 
serviços.

Por fim, e porque somos apaixo-
nados pelo que fazemos, a maior 
vantagem em escolher a Servitis 
é a certeza de trabalhar com uma 
equipa onde “construímos relações 
com energia”.

Servitis, Lda
Rua Industrial das Lages, 63
4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia
Tel.: 227 863 050
Fax: 227 863 059
E-mail: geral@servitis.pt
Site: www.servitis.pt

ção dos danos/avarias. O primei-
ro contacto com o cliente, para 
agendamento da intervenção, é 
realizado em 3h e a primeira visi-
ta ao cliente é garantida em me-
nos de 24h.

O serviço de manutenção, a que 
designamos também de manu-
tenção preventiva, consubstan-
ciada nos contratos de manuten-
ção, tem como intuito prolongar 
o tempo de vida útil dos equipa-
mentos, reduzindo os custos com 
eventuais avarias, bem como os 
consumos de energia. 

Este serviço inclui o agendamen-
to de manutenções periódicas 
estipuladas nos contratos, a des-
locação de um técnico credencia-
do à casa do cliente, a execução 
do plano de intervenção e de tes-
tes de funcionamento e a dispo-
nibilização de informação sobre o 
funcionamento do equipamento.

Quais as vantagens em escolher 
serviços da servitis

A Servitis tem vindo a apostar, 
fortemente, na inovação e na 

diferenciação dos serviços pres-
tados, o que nos tem destacado 
face à concorrência.

A abrangência nacional e a res-
posta atempada, traduzida na 
disponibilização de um piquete 
de emergência 24h por dia, 7 
dias por semana, aliada à rapi-
dez no agendamento das inter-
venções (que ocorre, no período 
após 3h do primeiro contacto do 
cliente) e à eficácia das mesmas 
(comprovada pela conclusão dos 
serviços na primeira visita), são 
alguns dos nossos elementos di-
ferenciadores.

De igual forma, a Servitis dispo-
nibiliza assistência técnica e ga-
rantia nas principais marcas do 
mercado, apresentando ainda 
uma diversidade de produtos e 
serviços inovadores, nomeada-
mente a reparação/assistência 
técnica pontual ou a existência 
de contratos de instalação e ma-
nutenção de segurança de equi-
pamentos que incluem visitas de 
manutenção programadas, duas 
intervenções gratuitas adicionais, 
em caso de avaria e substituição 

Que serviços disponibilizam aos vos-
sos clientes?

Os nossos principais serviços são 
a Instalação, Reparação e Manu-
tenção de equipamentos a gás, 
termo e eletrodomésticos, climati-
zação, eletricidade e energias re-
nováveis.

O serviço de instalação contempla 
a realização de diagnósticos de 
necessidades, a apresentação de 
propostas do equipamento a adqui-
rir, a instalação do equipamento por 
um técnico credenciado e altamen-
te experiente, a realização de tes-
tes de funcionalidade e a disponibi-
lização de toda a informação sobre 
o funcionamento do equipamento.

Ao nível da reparação, a Servitis 
está disponível 24h por dia, 7 dias 
por semana, 365 dias ano por for-
ma a garantir a reparação de equi-
pamentos e assegurar o conforto 
dos seus clientes. 

Este serviço inclui a deslocação de 
um técnico credenciado à casa do 
cliente, a realização do diagnóstico 
da avaria e a consequente repara-
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• selador banho perfeito - Seca em 
apenas 15 minutos, inodoro e garantin-
do 15 anos sem mofo.

Para apoiar a sua rede de distribuição, 
a marca está a lançar uma série de 
ações centradas na sensibilização dos 
profissionais para estas novas formas 
de construção rápida. Informações 
completas sobre os produtos e suas 
especificações técnicas podem ser 
encontradas no sítio web quilosa.com/
pt-pt-pt/fastpro.

Para ilustrar a recetividade dos profis-
sionais a estas soluções, apresenta-se 
abaixo um estudo de caso realizado 
por um instalador independente.

sistema de instalação de revestimento 
de parede com fixação de placas - uma 
solução fast&pro de Quilosa.

dados do projeto

projecto executado: Remodelação de 
casas de luxo.

empresa de construção: O&S Chamber 
SL

gestor de projeto: Alberto Rodríguez 
Reyes

trabalho realizado: Sobreposição di-
reta em parede de tijolo, com reboco de 

paredes interiores e paredes divi-
sórias. Parte da superfície total 
trabalhada, que consistia em 700 
m², foi rebocada com pedaços de 
mármore natural. O resto da su-
perfície foi rebocada com placas 
de gesso laminado.

Para este trabalho, Alberto Rodri-
guez decidiu utilizar a inovadora 
espuma adesiva Fixación Placa. 
Normalmente, a pasta de cola-
gem tradicional é utilizada para 
este tipo de trabalho, que envolve 
tempo de preparação e esforço 
para mover os sacos e fazer a 
mistura. O primeiro benefício que 
a equipa de Alberto encontrou é 
que a espuma Fixação Placa vem 
pronta a usar, não requer prepa-
ração e garante total eficiência no 
trabalho, poupando assim tempo 
e esforço.

“Estimo que com este produto 
poupei 50% de tempo e esfor-
ço físico em comparação com a 
utilização da argamassa tradicio-
nal sem perder a capacidade de 
aderência. Coloquei 18 placas de 
3 m em fila em menos de um dia 
e, sobretudo, com muito menos 
esforço físico, uma vez que leva 
menos tempo a colocar e não é 
necessário bater a placa com ré-
guas ou similares para a levar até 
ao local final”. Alberto Rodriguez 
Reyes - O&S Chamber SL

Entre outros benefícios, a utili-
zação da espuma de Fixação 
de Placas neste tipo de trabalho 
permite fazer correções quando 
a espuma ainda está meio de-
finida, pois permite a correção 
e o nivelamento durante os pri-
meiros 5 minutos. Em caso de 

mau reboco e desnivelamento dos 
painéis, permite-nos remover o pai-
nel, esperar que a espuma seque 
e limpar tanto o painel como a pa-
rede sem qualquer problema. Um 
erro semelhante, tendo usado uma 
argamassa tradicional, resultaria 
muito provavelmente na perda da 
placa, deixando sujidade e detritos 
na parede que seriam mais difíceis 
de remover.

A facilidade de limpeza no local é 
muito notável, qualquer resto de 
espuma que possa cair numa área 
indesejada, como o chão ou nos 
subquadros, é facilmente limpa 
deixando-a secar e removendo-
-a com uma espátula. E acima de 
tudo, há menos pó e tudo é mais 
fácil de limpar.

dicas do especialista de Quilosa: 
Para este tipo de aplicação é muito 
importante molhar bem a superfície 
antes de colar a tábua com a espu-
ma para garantir um bom ajuste. Ao 
aplicar a espuma na tábua, faça-o 
sempre com a tábua numa posição 
horizontal paralela ao chão para se 
certificar de que nenhum produto é 
desperdiçado.

produtos fast&pro: a melhor ex-
periência de aplicação
Com a gama de produtos 
FAST&PRO, Quilosa contribui para 
a redução das horas de trabalho, 
evitando passos desnecessários, 
tempos de espera e número de 
visitas ao local da obra. As suas 
soluções vêm prontas a usar e ge-
ram um impacto positivo, reduzindo 
custos e fornecendo acabamentos 
de alta qualidade em todos os tipos 
de materiais.

Selena Portugal 
Rua Calouste Gulbenkian, 52, 7º, E4
Edifício Mota Galiza
4050-144 Porto
Tel.: 800 919 552
Site: www.quilosa.com

A Quilosa segue apostando em 
sistemas de construção rápida 
para profissionais com produtos 
exclusivos e tecnologicamente 
inovadores que aceleram os tem-
pos de execução e a rentabilidade 
da obra. O seu novo selo, Quilo-
sa FAST&PRO, identifica estas 
novas tecnologias concebidas em 
estreita colaboração com os utili-
zadores.

fazem parte da gama de produtos:

• adesivo em espuma fixação 60 
segundos - Fixa em apenas 60 
segundos sem expandir. Desem-
penho semelhante a 6 CR de ade-
sivos de montagem.

• adesivo em espuma fixação pla-
ca - Fixação imediata com possi-
bilidade de nivelamento. Desem-
penho semelhante a um saco de 
argamassa de cola de 40 KG.

• cola&veda ms powerfix instan-
tâneo strong - Colagem inicial 
instantânea e curativa em 30 mi-
nutos.
  
• espuma pu ultra fast 70 - 
Permite cortar em apenas 10 mi-
nutos com um rendimento de 70L. 
1 lata produz tanto como 2 latas de 
espumas tradicionais.

Sistemas de construção rápida para profissionais com o lançamento 
do selo FAST&PRO I Selena Portugal 

técnica

Antes

Depois



7



8

As vantagens mais evidentes são 
uma maior capacidade de suporte de 
carga, o peso reduzido da estrutura 
de aço, a altura reduzida da estrutura 
de aço, maior rigidez flexível, e maior 
resistência a fogo. Este sistema mis-
to ligado com conectores mecânicos 
CTF Tecnaria permite reabilitar estru-
turas de pavimentos para utilizações 
variadas incluindo comerciais, requa-
lificando-as.

ligações estruturais e não estrutu-
rais na reabilitação

É relevante no contexto atual anali-
sar as ligações de um edifício rea-
bilitado do ponto de vista estrutural, 
ligações aço-betão. Não existindo 
obrigatoriedade de dimensionamen-
to destas pelos Eurocodigos, as exi-
gências de conceção antissísmica 
para as ancoragens são fornecidas 
pela EOTA - Organização Europeia 
de Aprovação Técnica. A categoria 
de desempenho sísmico C1 trata da 
capacidade das buchas unicamente 
em termos de resistência ao estado 
limite, enquanto a categoria de de-
sempenho sísmico C2, a mais gra-
ve, trata da capacidade em termos 
de resistência ao estado limite e de 
deformações ao estado limite de li-
mitação do desgaste e ao estado 
limite último. Os abalos sísmicos to-
cam por vezes nos componentes es-
truturais e não estruturais das cons-
truções. Até às últimas décadas, o 
principal aspeto a ter em conta pela 
engenharia civil era a dinâmica es-
trutural para evitar em primeiro lugar 
o desmoronamento dos edifícios. 
Este problema foi resolvido pela 
elaboração de análises de conce-
ção desenvolvidas, subjacentes aos 
atuais regulamentos, e a descoberta 
de novas soluções, como os isola-
dores e amortecedores. Recente-
mente, o estudo focou-se na res-
posta aos sismos pelos elementos 
não estruturais e pelo conteúdo dos 
edifícios. O tremor de terra é um dos 
eventos mais perigoso, podendo ter 
efeitos nocivos consideráveis sobre 
as estruturas. Uma construção pode 
resistir às ações sísmicas horizon-
tais através de um comportamento 
frágil ou flexível (dúctil), dependen-
do das condições limite. 

A ligação entre estes dois ele-
mentos diferentes é um ponto 
fundamental de dissipação de 
energia, no caso de um com-
portamento antissísmico efi-
ciente. Se tivermos em conta 
os eventos sísmicos intensos 
recentes, os danos causados 
aos elementos não estruturais 
provocaram prejuízos econó-
micos e um tempo importante 
de paragem para o restabele-
cimento da função dos edifí-
cios. 

Múltiplos aspetos influem so-
bre o comportamento sísmico 
de uma estrutura e, portanto, 
sobre uma resposta dinâmica 
dos equipamentos: A atividade 
sísmica regional, a proximida-
de de uma falha ativa, as con-
dições locais do solo e as cara-
terísticas dinâmicas do edifício 
são apenas alguns desses as-
petos. 

No entanto, vários outros fa-
tores importantes influenciam, 
unicamente, a resposta sísmi-
ca dos elementos não estru-
turais. De todos estes fatores, 
a colocação do elemento no 
edifício, as caraterísticas di-
nâmicas que o elemento não 
estrutural e a sua ligação com 
a estrutura, assim como a sua 
configuração geométrica e o 
seu sistema de fixação estão 
entre os mais pertinentes. 

O comportamento global de 
um componente não estrutural 
pode ser melhor compreen-
dido se tivermos em conta as 
diferentes categorias de efeitos 
que ocorrem no decurso de um 
tremor de terra. Estes grupos 
são enumerados abaixo.

efeito de inércia - Os elemen-
tos expostos a este fenómeno 
podem ser igualmente defini-
dos como “sensíveis à acelera-
ção” as suas condições de fixa-
ção (por exemplo armários não 
fixos, bibliotecas, bibliotecas 
autónomas, prateleiras, grupos 
eletrógenos de socorro).

deformações do edifício - Este 
efeito e a deformação entre os 
andares exercem uma influên-
cia importante em componen-
tes não estruturais “sensíveis 
ao deslocamento” (por exemplo 
as janelas, divisões interiores e 
exteriores, outros elementos 
solidamente bloqueados na es-
trutura).

separação do edifício - Um mar-
telamento (choques entre edifí-
cios que se deformam de forma 
diferente) de edifícios muito pró-
ximo uns dos outros podem ser 
produzidos no decurso de um 
sismo. Esta ação que atravessa 
a separação entre ambos os edi-
fícios pode danificar os elemen-
tos não estruturais sensíveis à 
aceleração e à deformação (por 
exemplo os parapeitos, as corni-
jas nas fachadas, canalizações, 
condutas de extintores automá-
ticos, condutas de sistemas de 
aquecimento, de ventilação e de 
climatização, paredes divisórias 
e placas entre andares).

interação não estrutural - Os 
componentes não estruturais po-
dem interagir quando se encon-
tram num mesmo espaço, como 
um teto falso ou uma conduta de 
tubagens. Estes sistemas podem 
ter formas, tamanhos e caraterís-
ticas dinâmicas diferentes, assim 
como exigências de fixação di-
ferentes, podem vibrar de forma 
diferente uns dos outros, causan-
do assim uma interação dinâmica 
(por exemplo condutas de extin-
tores automáticos interagem com 
o teto, as tubagens adjacentes, 
os equipamentos técnicos sus-
pensos oscilam e colidem com 
os elementos adjacentes).

conclusão

A pré-fabricação da estrutura me-
tálica permite a otimização dos ti-
mings de execução, e uma gran-
de compatibilidade com materiais 
tradicionais como a pedra, ma-
deira e betão, complementando 
as suas características, elevando 
os seus desempenhos permitin-
do soluções leves. As ligações 
na análise da reabilitação devem 
estar interligadas com um estudo 
sísmico do edifício. A caracteriza-
ção estrutural dos edifícios sujei-
tos a intervenção é uma fase de 
projeto importante de modo a de-
terminar as sequências de demo-
lição, reabilitação, requalificação 
e reconstrução. 

Tecofix - Técnica de Equip. e Fixação, SA
Zona Industrial Casal do Cego
Rua Outeiro do Pomar, 765
Apartado 442-EC Marrazes
2416-904 Leiria
Tel.: 244 830 300; Fax: 244 811 958
E-mail: info@tecofix.pt
Site: www.tecofix.pt

A intervenção em edifícios antigos 
nas cidades tem incidido maiorita-
riamente na manutenção de fa-
chadas, formas, volumes com a 
reconstrução total do seu interior. 
O aço tem uma melhor resposta 
do que o betão por ter uma co-
locação em obra mais rápida, é 
mais leve, ocupa menos espaço, 
requer fundações menos volumo-
sas, reduz as cofragens. A reabi-
litação pressupõe a harmonia en-
tre diferentes materiais do ponto 
de vista estrutural, elementos de 
alvenaria de pedra, alvenaria tra-
dicional, betão, aço e madeira. 
Deste modo, considera-se uma 
obra de reabilitação como uma 
estrutura mista. A segurança de 
um edifício reabilitado não pode 
ficar aquém de uma análise quan-
to à sua segurança sísmica.

lajes mistas aço/betão 

Uma das exigências fundamen-
tais das estruturas resistentes a 
sismos é a formação de “caixas”, 
onde paredes de alvenaria estão 
ligadas a uma laje rígida que é 
capaz de distribuir a carga sísmi-
ca para as paredes na direção da 
sua resistência máxima. A melhor 
forma de obter essa superfície 
rígida é formando-se uma laje 
de betão ligada, tanto às vigas, 
quanto ao perímetro formado com 
as paredes (4.2.1.5 em EN1998-
1-1). A ligação entre paredes e 
pavimentos é a intervenção mais 
importante no reforço sísmico de 
edifícios existentes.

Assim, as estruturas de aço con-
seguem introduzir a resistência 
necessária para elementos ver-
ticais e horizontais para suporte 
das mesmas. Este princípio, utili-
zado para criar “pavimentos mis-
tos”, tem a vantagem de reduzir 
as tensões internas dos materiais 
e criar uma maior rigidez com 
uma espessura menor. 

Joselito Pereira
Engenheiro Técnico, 
Departamento Técnico da Tecofix SA

Segurança sísmica na reabilitação I Tecofix

> técnicatécnica
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> Obrigações Fiscais

março / 2021 abril / 2021

até ao dia 10
- IVA - periodicidade mensal - declaração periódica (JAN.21)
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - entrega de declarações (FEV.21)
- IRS - declaração mensal de remunerações AT (FEV.21)

até ao dia 12
- IVA - comunicação à AT das faturas emitidas em FEV.21

até ao dia 15
- IVA - periodicidade mensal - pagamento (JAN.21)
- IRS/2020 - consulta/reclamação das deduções à coleta apuradas pela AT

até ao dia 22
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - pagamento (FEV.21)
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - pagamento (FEV.21)
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - pagamento (FEV.21)                    
- IRC/IRS - retenções na fonte (FEV.21)
- SELO - pagamento do relativo a FEV.21
- IVA - declaração recapitulativa - regimes mensal e trimestral

até ao dia 31
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em MAR.21 
- IRS - categoria B - opção pelos regimes de contabilidade ou simplificado
- IRC - pagamento especial por conta / 2021                                 
- IVA - pequenos retalhistas - aquisições efetuadas em 2020                   
- AIMI - herança indivisa - identificação de herdeiros 

Disclaimer - Este texto é meramente informativo, não é exaustivo, não dispensa a consulta dos textos legais ou o cumprimento de outras obrigações previstas em disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas e não incorpora eventuais alterações que venham a ser introduzidas pela Lei que aprove o OE/2020, não responsabilizando a Autora.

Nota: Esta informação não inclui as alterações, prorrogações, diferimentos e medidas de natureza similar relativas a obrigações declarativas e de pagamento de natureza fiscal e contributiva 
aprovadas no âmbito do combate ao COVID-19, que são/foram objeto de informação autónoma 

até ao dia 12
- IVA - periodicidade mensal - declaração periódica (FEV.21)
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - declaração de remunerações 
(MAR.21)
- IRS - declaração mensal de remunerações AT (MAR.21)
- IVA - comunicação à AT das faturas emitidas em MAR.21

até ao dia 15
- IVA - periodicidade mensal - pagamento (FEV.21)

até ao dia 20
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - pagamento (MAR.21)
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - pagamento (MAR.21)
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - pagamento (MAR.21)                  
- IRC/IRS - retenções na fonte (MAR.21)
- SELO - pagamento do relativo a MAR.21
- IVA - declaração recapitulativa - regimes mensal e trimestral

até ao dia 30
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em ABR.21  
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - declaração trimestral               
- AIMI - herança indivisa - confirmação das quotas pelos herdeiros 

obrigações fiscais>

www.portaldasfinancas.gov.pt

Novos AssociAdos
APcMc

Praça francisco sá carneiro, 219, 4 dtº
4200-313 Porto

tel: 225 074 210
e-Mail: geral@aPcMc.Pt

site: www.aPcMc.Pt
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> FASSAFILL EPOXY: o detalhe que faz a diferença I Fassa Bortolo

A linha Fassafill foi criada para ofe-
recer aos instaladores soluções da 
mais alta qualidade e fiabilidade. 
FASSAFILL EPOXY acrescenta 
características típicas dos adesivos 
epóxi, ou seja, maior elasticidade e 
proteção contra agentes externos 
e, por este motivo, é recomendado 
sempre que seja necessário um 
elevado valor estético e um eleva-

juntas de 1 a 10 mm; é também 
marcada como adesivo reativo me-
lhorado (classe R2) de acordo com 
a norma EN 12004, e pode ser uti-
lizada como adesivo para colagem 
interior e exterior à prova de ácidos 
de pavimentos e paredes de cerâ-
mica, mosaico vidrado e pedra na-
tural, em ambientes para uso civil, 
comercial e industrial.

É portanto ideal para colar e betu-
mar casas de banho, duches, pis-
cinas, saunas e spas, centros de 
bem-estar, tanques contendo água 
do mar, água salobra ou agressiva, 
pavimentos radiantes ou áreas su-
jeitas a tráfego intenso. 

Adequado para todos os tipos de 
decoração, graças a mais de 31 co-
res disponíveis, desde a mais tradi-
cional até à mais excêntrica.

FASSAFILL EPOXY o último toque 
para um pavimento perfeito.

FASSALUSA, Lda 
Zona Industrial de São Mamede 
2495-036 Batalha 
Tel.: 244 709 200; Fax: 244 704 020
Site: www.fassabortolo.pt

A família de juntas Fassa Bortolo 
foi enriquecida com um novo pro-
duto, FASSAFILL EPOXY, uma 
cola e betume epóxi decorativo 
ideal para situações em que é 
necessário um elevado desem-
penho técnico, em particular pa-
vimentos e revestimentos cerâ-
micos, mosaico vidrado ou pedra 
natural.

do nível de higiene, em ambientes 
habitacionais, comerciais e indus-
triais, tanto para utilização no inte-
rior como no exterior.

FASSAFILL EPOXY cumpre os 
requisitos da norma EN 13888 
como argamassa reativa para jun-
tas (classe RG) e é utilizada para 
a betumação interior e exterior de 

materiais/equipamentos>>
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> Tendências de design de móveis para espaço de banho I Roca

mais sofisticado, existem mais duas op-
ções disponíveis no que toca a acaba-
mentos: Fresno Nórdico e Cinzento Árti-
co. É ainda possível combinar o design 
com o lavatório que melhor representa o 
estilo de cada espaço de banho, optan-
do por uma instalação sobre o móvel, de 
encastrar ou de bancada. As cubas dis-
poníveis são em Surfex®, incrivelmente 
macias ao toque e em Branco puro. Em 
Fineceramic® existem seis diferentes 
acabamentos - Branco Mate, Branco, 
Bege, Café, Pérola e Ónix -, com a de-
licadeza caraterística desta porcelana, 
exclusiva da Roca. 

Respeitando a personalidade e neces-
sidades de desempenho de cada casa, 
facilitando as rotinas de higiene diária, os 
móveis de espaço de banho de design da 
Roca adaptam-se a cada estilo e são fa-
bricados em materiais de alta qualidade, 
para assegurarem a durabilidade, apesar 
do uso intensivo. 

Roca, SA
Ap. 575, Madalena
2416-905 Leiria
Tel.: 244 720 000
Fax: 244 722 373
E-mail: roca.portugal@pt.roca.net
Site: www.roca.pt

Beyond adaptam-se às casas, 
conferindo-lhes um caráter mais 
urbano, conseguido com o seu 
design característico e o seu de-
sempenho. Disponível em dife-
rentes tamanhos que variam de 
600 a 1600 mm, permite escolher 
configurações com gavetas e por-
tas para manter o espaço sempre 
organizado. O acabamento pode 
variar entre o Branco Mate ou um 
Carvalho Citadino Texturado, nos 
modelos com o moderno sistema 
push-to-open. Para os que prefe-
rem as gavetas com um puxador 

Ao procurar móveis de espaço 
de banho de design, é importan-
te considerar uma solução capaz 
de responder a necessidades de 
armazenamento, mas também às 
expetativas de cada um em ter-
mos de modernidade, acabamen-
tos disponíveis e inovação de ma-
teriais. O objetivo é conseguir uma 
proposta que equilibra estética e 
funcionalidade e que se encaixa 
no estilo de vida e no espaço da 
casa disponível. 

Sinónimo de qualidade há mais 

de 100 anos, a Roca sugere di-
ferentes opções para ajudar a 
encontrar a configuração perfeita. 
Personalizáveis, industriais, mini-
malistas ou elegantes, os móveis 
de espaço de banho modernos 
oferecem funcionalidades práticas 
que simplificam as rotinas de hi-
giene sem perder personalidade.

beyond, um design sofisticado e 
elegante

Modernos, dinâmicos e refinados, 
os móveis de espaço de banho 

> TÉRMICOproETICS® I Artebel

Para garantir melhores resulta-
dos, a argamassa a utilizar no as-
sentamento deverá ser preferen-
cialmente bastarda, com um traço 
volumétrico aproximado de 1, ½, 
8 (cimento, cal hidráulica, areia). 
Em alternativa poderá ser utiliza-
da argamassa seca pré-doseada.

Entre as inúmeras vantagens do 
bloco TÉRMICOproETICS® des-
tacamos o excelente isolamento 
térmico pelo exterior, recorrendo 
ao ETICS, o isolamento acústico 
também elevado, os desempe-
nhos superiores na construção 
de paredes simples, a sua mon-
tagem simples e rápida em obra, 
que permite diminuir custos de 
mão-de-obra, a elevada estanqui-
cidade, as juntas verticais secas 
e as juntas horizontais descontí-
nuas.

Artebel - Artefactos de Betão, SA
Rua das Achadas Largas, 20
3105-219 Meirinhas
Tel.: 236 949 180
Fax: 236 949 189
E-mail: comercial@artebel.pt
Site: www.artebel.pt

O TÉRMICOproETICS®, da Arte-
bel, é um bloco em betão leve de 
agregados de argila expandida 
(Leca), cujo comportamento térmi-
co, quando conjugado com ETICS, 
constitui uma alternativa regula-
mentar para soluções de paredes 
duplas.

Este bloco apresenta encaixe ma-
cho-fêmea, permitindo a realização 
de juntas verticais secas, que pro-
porcionam um corte hídrico mais 
eficiente. 

O bloco TÉRMICOproETICS® é 
destinado à execução de pare-
des simples ou duplas, onde a 
exigência de isolamento térmico 
pelo exterior (ETICS) se impõe. As 
paredes exteriores simples consti-
tuem o universo de utilização deste 
bloco. 

> EVALON®/EVALASTIC® - Coberturas 
planas e coberturas verdes I Onduline

EVALASTIC®, garante uma solução 
de alta qualidade e durabilidade, 
sendo ainda uma gama totalmen-
te sustentável (certificados LEED, 
EPD e BREEAM). Dispõe ainda de 
uma gama de acessórios comple-
ta, incluindo o sistema de rufagem 
metálica de alta qualidade. Experi-
mente ou saiba mais no website da 
empresa.

Onduline - Materiais de Construção, SA
Rua das Lages, 524
410-272 Canelas VNG
Tel.: 227 151 230 
Fax: 227 123 788 
E-mail: info@onduline.pt 
Site: www.onduline.pt

É reconhecido o elevado núme-
ro de patologias associadas às 
coberturas planas/verdes. Este 
mercado está muito habituado 
a recorrer a soluções muito tra-
dicionais, que sabemos terem 
durabilidades limitadas ou solu-
ções incompletas, que não dis-
ponibilizam todos os acessórios 
necessários a uma correta apli-
cação, obrigando a adaptações, 
que normalmente acabam por 
dar problemas. Preocupada com 
todas estas questões, a Onduline 
lançou uma nova solução PRE-
MIUM para coberturas planas e 
coberturas verdes. 

A nova gama de telas EVALON®/
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> Isolamento de fachadas em lã de rocha I Termolan

aliados ao elevado grau de com-
portamento térmico, distinguem-
-se da generalidade dos produtos 
de isolamento porque beneficiam 
ainda de um excelente comporta-
mento acústico, bem como da sua 
capacidade de proteção ao fogo 
- produtos incombustíveis (EURO-
CLASSE A1).

principais vantagens

• Facilidade e rapidez de instalação;

• Elevadas performances de isola-
mento térmico e acústico;

As fachadas desempenham um 
papel fundamental na eficiência 
energética de um edifício, estando 
sujeitas a níveis elevados de trans-
ferências de calor. Como tal, o seu 
desempenho térmico é afetado 
negativamente. Tendo isto em con-
sideração, a necessidade de um 
isolamento que anule ou reduza ao 
máximo os processos de transfe-
rências de calor entre os ambien-
tes interior e exterior é indispensá-
vel para o bem-estar e conforto do 
utilizador, bem como para a redu-
ção e consequente poupança dos 
consumos energéticos, proporcio-

• Excelente comportamento mecânico:

• Face a condições mecânicas am-
bientais;

• Imune a contrações e dilatações;

• Elevada resistência à rotura;

• Segurança em caso de incêndio;

• Muito bom desempenho face à água;

• Menor exposição a atos de vandalis-
mo;

• Produto inerte e que respeita o meio 
ambiente (livre de CFC e HCFC).

Os altos padrões dos produtos de lã 
de rocha Termolan garantem, por-
tanto, todas as exigências de arqui-
tetura, engenharia, funcionalidade e 
bem-estar, independentemente do 
grau de complexidade da solução, 
de forma a atingir o desejado con-
forto térmico, acústico e a segurança 
contra incêndios.

Termolan - Isolamentos Termo-Acústicos, SA
Avenida de Poldrães, 10
4795-006 Vila das Aves
Apartado 11
4796-908 Vila das Aves
Tel.: 252 820 080; Fax: 252 820 089
E-mail: termolan@termolan.pt
Site: www.termolan.pt 

nando benefícios ambientais para o 
planeta.

Nesse sentido, a Termolan dispo-
nibiliza produtos sustentáveis para 
soluções de isolamento de facha-
das, seja em construção nova ou na 
reabilitação de edifícios, de forma a 
permitir a existência de um “amanhã 
melhor”.

De entre estas soluções, destacam-
-se o isolamento térmico de fachadas 
pelo exterior (sistema ETICS), com a 
aplicação dos produtos de lã de ro-
cha do tipo RECoat / RE Coat+ que, 

> MAGNES - um “brique” intemporal I Recer

elegante e com o encanto do ar-
tesanal, numa gama de tons so-
fisticados composta por 8 cores e 
7 decorações.

Cores em tons quentes e frios que 
conferem aos revestimentos ce-
râmicos da coleção Magnes um 
aspeto distinto.

O efeito “brique” é eleito para re-
vestimentos, podendo ser combi-
nável com diversos pavimentos/
revestimentos da gama Recer, 
capaz de dar forma a diversos 
estilos criativos. Ambientes mais 
simples ou mais sofisticados, 
mais sóbrios ou mais irreverentes, 
mais minimalistas ou mais exu-
berantes, mais clássicos ou mais 
contemporâneos, mais intempo-
rais ou mais trendy. 

Magnes é magnético. Ninguém 
vai ficar indiferente.

Recer
Apartado 20
3771-953 Oliveira do Bairro
Tel.: 234 730 500/4; Fax: 234 730 501/2
E-mail:  @recer.pt
Site: www.recer.pt

Na Recer, os formatos dos pa-
vimentos e revestimentos são 
cuidadosamente estudados para 
evidenciar o design, as cores e as 
matizes singulares do produto. São 
detalhes que potenciam a estética 
e a ambiência desejada na métrica 
de cada espaço.

A Recer lança uma nova coleção 
SIB (“Small is Beautiful”). O pe-
queno formato está de volta e em 
força. Muito versátil e altamente 
decorativo, proporciona inúmeras 
combinações para criar ambientes 
exclusivos.

Magnes é um “brique” intemporal, 
no tradicional formato 7,5x30 com 
superfície mate acetinado, um aca-
bamento macio e extremamente 

> Atilla: móveis de banho funcionais e 
harmoniosos I OLI

Esta gama é constituída por um pi-
lar e um móvel suspenso, com duas 
gavetas, um lavatório em porcelana 
e um espelho com aplique de luz.

Com mais de 70 anos de história, a 
Salgar é a primeira fábrica europeia 
de mobiliário de casa de banho e 
está presente em mais de 60 países 
dos cinco continentes.

OLI - Sistemas Sanitários, SA
Travessa de Milão, Esgueira 
3800-314 Aveiro
Tel.: 234 300 200; Fax: 234 300 210
E-mail: geral@oli-world.com 
Site: www.oli-world.com

Attila é a nova de gama de mó-
veis da Salgar, marca representa-
da em Portugal pela OLI.

Design, funcionalidade e harmo-
nia, conferida pelas madeiras na-
turais, caracterizam esta proposta 
que promete transformar casas 
de banhos, pequenas e grandes, 
em ambientes modernos e aco-
lhedores.

A versatilidade da Attila é visível 
quer nos acabamentos disponí-
veis (Branco Brilho, Carvalho Os-
tippo e Carvalho Eternity), quer na 
variedade das medidas do móvel 
(600, 800 e 1000 mm).
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>

Sistemas solares fotovoltaicos I Sanipower

PRO-STEP I Jormax

Nomeadamente com a aprovação 
do diploma do autoconsumo, que 
é um novo modelo de produção 
descentralizada de energia a partir 
de energias renováveis, é possível 
o produtor consumir a energia que 
o próprio produz.

O custo da energia elétrica só tem 
tendência a subir. Desde 2011 a 
energia elétrica teve um aumen-
to impressionante, na ordem dos 
32%. Tendo em conta este au-
mento constante que se verifica 
no custo de energia, constata-se 
que o autoconsumo é hoje a me-
lhor solução para diminuir a fatura 
energética.

O autoconsumo consiste na insta-
lação de painéis fotovoltaicos que 
captam a radiação solar e que, 
com a ajuda de alguns equipa-
mentos auxiliares, a energia elétri-
ca produzida pode ser consumida 
na própria instalação. Toda esta 
energia produzida e consumida, 
representa poupança, uma vez 
que deixa de ser comprada ao 
comercializador de energia com o 
qual foi celebrado um contrato de 
fornecimento de energia elétrica. 

O autoconsumo irá desviar o fun-

Construído em conformidade com 
a Norma Europeia EN131-7, o Pro-
-Step está disponível com 3 a 7 
degraus, apresentando uma ampla 
plataforma de alumínio reforçado, 
equipada com rodapés de 7 cm 
para evitar a queda de objetos, e 
com um sistema de proteção do-
brável, que garante a segurança 
360° do operador no seu trabalho. 

O sistema antiabertura e fecho 
anti acidental proporcionam uma 
segurança extra, e as suas rodas 
tornam-no fácil e confortável para 
transportar em qualquer superfí-
cie. Construído com degraus em-
butidos de profundidade 85 mm, 
garante estabilidade e uma subida 
confortável. Fechado, tem apenas 
25 cm de espessura, tornando-se 
fácil de transportar e armazenar. 

A parte traseira, equipada com 
uma abertura 60x60 cm, permite o 
encosto a esquinas, colunas, etc. e 
também a colocação do escadote 
por cima de objetos, aproximando 
o operador às tarefas a executar. 
Esta configuração facilita o trabalho 
em espaços reduzidos e rentabiliza 
ao máximo a superfície de apoio.

A Sanipower, além de ser uma 
empresa de referência nível na-
cional, é simultaneamente reco-
nhecida no mercado pela ampla 
gama de soluções e produtos que 
apresenta para as mais diversas 
áreas do conforto, destacando-se 
a climatização, as energias reno-
váveis, o aquecimento e eficiência 
energética.

Uma das vantagens competitivas 
da Sanipower reside numa clara 
aposta na formação contínua dos 

A gama de produtos Jormax tem 
um novo produto: o Pro-Step. 
No seguimento da nova Norma 
Europeia de segurança EN131-
7, um escadote é considerado 
um posto de trabalho quando 

cionamento de máquinas como as 
bombas de calor e as máquinas de 
lavar louça, que trabalham de noite, 
para o período diurno, onde haverá 
maior produção de energia a partir 
dos painéis. A instalação de bate-
rias também é possível, e permitem 
a acumulação de energia, as quais 
são carregadas quando existe maior 
produção, sendo depois consumidas 
nos períodos de menor produção.
 
O autoconsumo é um investimento 
seguro, em que a rentabilidade é ga-
rantida pelo valor da energia - cada 
vez mais elevado - que o cliente dei-
xa de comprar à rede. A dimensão 
das instalações e o investimento as-
sociado podem ser adequados aos 
consumos. A empresa oferece-lhe 
a confiança de um parceiro sério e 
profissional que estará presente ao 
longo de todo o ciclo de vida do seu 
investimento, seja um projeto de es-
cala doméstica ou industrial. 

Sanipower, SA
Rua N. Sra. de Fátima, 351, Giesteira
Apartado 63
4495-634 Póvoa de Varzim
Tel.: 252 249 460
E-mail: geral@sanipower.pt
Site: www.sanipower.pt

O Pro-Step conta ainda com um 
amplo porta-objetos, capaz de su-
portar até 25 Kg, útil para a colo-

cação de máquinas, ferramentas, 
baldes, entre outros instrumentos 
necessários à tarefa a executar.

Com este produto, a Jormax pro-
cura oferecer uma solução segura 
e prática, contribuindo para redu-
zir o risco de quedas e aumentar 
a ergonomia e produtividade da-
queles que o utilizam.

Jormax - Fábrica de Escadas e Escadotes
Zona Industrial Rio Meão
Apartado 459
4525-475 Santa Maria da Feira
Tel.: 256 783 591
Fax: 256 783 585
E-mail: info@jormax.com
Site: www.jormax.com

seus recursos humanos, numa 
permanente diversificação de pro-
dutos, num elevado grau de espe-
cialização do seu gabinete técnico, 
assentes numa filosofia de gestão 
orientada para o mercado e para 
o cliente.
 
Resultante dessa capacidade de 
adequação ao projeto que lhe é 
apresentado, destacamos como 
um dos produtos chave da empre-
sa os sistemas solares fotovoltai-
cos. 

o operador o utiliza por longos 
períodos de tempo, pelo que o 
mesmo deve estar munido de 
proteções 360°, rodapés na pla-
taforma e um amplo espaço de 
trabalho.
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> Sistema integral para a envolvente - Danotherm Etics Danosa I Danosa

que depende diretamente do isola-
mento térmico da envolvente opa-
ca do edifício e da estanqueidade 
do mesmo. As soluções passivas 
Danosa posicionam-se como a 
melhor solução para alcançar o 
máximo conforto e bem-estar em 
qualquer casa.

Prestando a devida atenção à fun-

A proposta da Danosa, com o seu 
sistema integral de isolamento, 
ETICS DANOTHERM® XPS, repre-
senta uma melhoria substancial no 
desempenho térmico dos edifícios 
onde é implantado, mesmo em con-
dições climáticas muito adversas.
 
vantagens
• Melhora a inércia térmica do edifício.
• Elimina pontes térmicas na fachada.
• Evita o risco de condensação intersti-
cial na fachada.
• Proporciona estanqueidade na facha-
da.
• Evita patologias na estrutura do edifí-
cio por reduzir tensões de choque tér-
mico.
• Não reduz o espaço interior das casas.
• Reduz o fluxo de calor.
• Melhora e valoriza a imagem do edi-
fício.
• Valoriza o edifício.

Danosa
Zona Industrial da Zicofa
Rua da Sismaria, Lote 12
2415-809 Leiria
Tel.: 244 843 110; Fax: 244 843 119
E-mail: portugal@danosa.com
Site: www.danosa.com 

Passamos 90% das nossas vidas 
dentro de edifícios, mais ainda na 
fase em que vivemos. Deveria 
ser, portanto, uma prioridade que 
estes edifícios tenham condições 
de habitabilidade adequadas para 
preservar o nosso bem-estar, 
saúde e qualidade de vida. Redu-
zir os gastos com o aquecimento 
e refrigeração é uma condição 

cionalidade térmica do sistema 
ETICS DANOTHERM® XPS, e à 
estanquidade ao ar garantida com 
o ARGOTEC® Hermetic, alcança-
mos o melhor tratamento passivo 
dos edifícios para cada projeto, 
conseguindo um desempenho 
muito elevado desde o ponto vista 
térmico às reduzidas necessida-
des de energia ativa.

> Moraira Plus, as novas Bases de Duche I Sanindusa

Os 5 diferentes tamanhos - 80x80, 
90x90, 100x80, 120x80, 120x90 
cm - em branco, permitem um en-
quadramento harmonioso em ca-
sas de banho reduzidas ou mais 
espaçosas.

O diâmetro de válvula de 90 mm e 
uma altura de aba de 8 cm torna-
-as extremamente autossuficien-
tes na receção e evacuação da 
água. São, sem dúvida, uma op-
ção muito prática em matéria de 
limpeza e uma escolha acertada 
em termos de design.

Para responder às exigentes so-
licitações do mercado, a Sanin-
dusa dispõe de um leque diver-
sificado de opções que variam 
consoante a forma, a dimensão, 
a cor, a tipologia de instalação e 
a matéria-prima de que são feitas.

Sanindusa, SA 
Zona Industrial Aveiro Sul - Apartado 43
3811-901 Aveiro 
Tel.: 234 940 250; Fax: 234 940 266
E-mail: sanindusa@sanindusa.pt       
Site: www.sanindusa.pt  

Mais do que uma peça utilitária, 
a base de duche tornou-se num 
verdadeiro elemento decorativo 
no espaço de banho. A diversida-
de de opções é vasta e a escolha 
por este tipo de produtos, em de-
trimento da tradicional banheira, é 
cada vez maior.

Moraira Plus é a mais recente série 
de bases de chuveiro de pousar 
que a Sanindusa apresenta. Con-
cebidas em cerâmica, são perfeita-
mente adaptáveis a obras de raiz 
ou de renovação, e distinguem-se 
pela facilidade e rapidez de aplica-
ção. O desenho simples e o singe-
lo relevo na superfície possibilitam 
a integração em projetos tanto só-
brios como sofisticados.

> Termoacumuladores Elétricos 
NaturaAqua Green I Vulcano

(classificação B), em qualquer tipo 
de utilização. Além da facilidade da 
sua manutenção, o formato vertical 
destes aparelhos torna-os fáceis 
de instalar e o seu design moder-
no, composto por um display LCD 
que permite ao utilizador verificar os 
parâmetros do termoacumulador e 
selecionar os diferentes modos de 
operação e uma interface digital in-
tuitiva com botões touch, assegura 
uma total harmonia com o ambiente 
envolvente.

A gama de unidades de Termoacu-
muladores Elétricos Vulcano dispõe 
de uma variedade de equipamentos 
que inclui: PrimeAqua; PrimeAqua 
Compacto; NaturaAqua; NaturaA-
qua Compacto; NaturaAqua Ho-
rizontal; NaturaAqua Plus; Natu-
raAqua Grandes Capacidades; e, 
agora, NaturaAqua Green.

Vulcano
Av. Infante D. Henrique, Lote 2E e 3E
1800-220 Lisboa
Tel.: 218 500 300; Fax: 218 500 301
E-mail: info.vulcano@pt.bosch.com
Site: www.vulcano.pt

A Vulcano, marca portuguesa lí-
der em soluções de água quente 
e solar térmico, acaba de lançar a 
nova gama de Termoacumulado-
res Elétricos NaturaAqua Green. 
Esta nova gama, graças à ino-
vadora função SMART, permite 
poupar até 53% dos consumos 
energéticos anuais, em compara-
ção com outros modelos, através 
dos seus diferentes modos de 
operação, bem como correspon-
der às necessidades dos utiliza-
dores através da otimização do 
aquecimento do depósito.

Disponível nos modelos de 50, 80 
e 100 litros, os novos Termoacu-
muladores Elétricos NaturaAqua 
Green são uma forte aposta da 
marca na eficiência energética 

 Designer: Suzana Nobre
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materiais/equipamentos>>

> Série Brighten Up I Solatube

para idosos, a série Brighten Up 
permite uma boa iluminação na-
tural sem transmissão térmica 
contribuindo assim para o bem-
-estar físico e mental dos utentes, 
e a sua mais rápida recuperação.

escritórios 
Sendo o espaço onde passa-
mos uma maior porção do nosso 
ativo, o espaço de trabalho exige 
uma boa iluminação, para isso a 
Solatube desenvolveu sistemas 
que se adaptam aos métodos 
construtivos mais comuns deste 
tipo de estrutura, desde a cober-
tura até ao teto.

A série Brighten Up dispõe ainda 
de uma gama de acessórios op-
cionais, abrangendo o controlo da 
iluminação (dimmer) para utiliza-
ção, por exemplo, em quartos ou 
salas de reuniões com projetor, 
iluminação artificial com tecnolo-
gia fotovoltaica, ventilação e vá-
rias soluções estéticas interiores.

Solatube Portugal 
Rua dos Coriscos 1340, C
4425-051 Águas Santas
Tel.: 229 862 500
E-mail: geral@solatube.pt
Site: www.solatube.pt

ser aplicada em qualquer tipo de 
cobertura através de soluções es-
pecificamente criadas para cada 
situação, desde telha cerâmica 
até coberturas em fibrocimento, 
que garantem não só a imper-
meabilização dos componentes, 
mas também a sua orientação 
geográfica mais favorável para a 
maximização da captação solar.

Conjugado com o tubo refletor 
Spectralight® Infinity, com perfor-
mance impar no mercado, é pos-
sível obter comprimentos de tubo 
de mais de 10 metros, sem perda 
de performance, permitindo a sua 
utilização em múltiplas circunstân-
cias, sendo exemplo: 

habitações
Aplicação original destes equipa-
mentos, a utilização dos sistemas 
Solatube em projetos residenciais 
permite iluminar de forma natural 
e gratuita espaços interiores sem 
acesso direto ao exterior, como 
casas de banho, caves e corredo-
res, ou complementar a ilumina-
ção de espaços já com alguma luz 
natural como cozinhas ou salas.

saúde 
Desde pequenos consultórios até 
salas de tratamento ou estruturas 

Desenvolvida ao longo de mais de 30 
anos e estando na origem da própria 
marca, a série Brighten Up de Solatu-
be incorpora performance e versatili-
dade num pacote compacto e adap-
tável às necessidades específicas de 

cada projeto, sendo hoje a referência 
absoluta do mercado mundial.

Constituída pelas versões 160DS e 
290DS, de 25 cm e 35 cm de diâme-
tro respetivamente, esta série pode 

Pure Inspiration I Padimat Design + Technic 

design ao mesmo tempo mi-
nimalista e essencial.  É cons-
tituída por peças de formas 
suaves em cerâmica com es-
malte anticalcário e antibacte-
riano.

As sanitas desta linha apre-
sentam um design inovador 
sem aro interno, o que facilita 
a limpeza e permite uma maior 
higiene, pois não há lugar para 
a sujidade ou os germes se 
acumularem.

A coleção tem múltiplas op-
ções de configurações, desde 
peças suspensas a soluções 
integradas com cisterna, capa-
zes de satisfazer todas as ne-
cessidades contemporâneas.

Padimat Design + Technic 
Edifício Via Norte Trade Center 
Estrada Nacional 13, 122 
4470-177 Maia 
Tel.: 220 028 280
E-mail: apoiocliente@padimat.pt
Site: www.padimat.pt

e contemporâneas: a coleção UNI-
CA da Alice Cerâmica. Represen-
tada em exclusivo pela Padimat, a 
coleção UNICA é uma solução in-
temporal, adequada a todos os es-
tilos e ambientes com o seu estilo 
mínimo e as suas linhas delicadas 
e sinuosas.

Esta coleção combina proporções 
perfeitas e formas puras, com um 

Sanitários, torneiras, acessórios, 
bases, banheiras e resguardos de 
duche, móveis de banho, revesti-
mentos e pavimentos constituem 
a oferta para banhos, materializa-
da na Padimat Design, da qual faz 
também parte o segmento de cozi-
nhas.  

Ferragens e serviços de higieni-
zação e manutenção de condutas 

avac constituem a oferta na Padi-
mat Technic.

Há mais de 20 anos no mercado, 
a Padimat pretende levar aos seus 
clientes produtos com design sim-
ples e minimalista, através da sua 
loja online e do seu showroom.

A Padimat Design apresenta uma 
das suas coleções mais inovadoras 

>
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