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Entrevista I José Estima I CEO da Heliroma 

“A Heliroma, para além dos in-
vestimentos de renovação e 
reforço da sua capacidade pro-
dutiva, tem também previsto o 
lançamento de novos produtos, 
como será o caso do MLCP iso-
lado e o alargamento da gama 
de acessórios PPSU para o sis-
tema de MLCP.” (pág.4)
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Os ventos continuam a soprar à 
feição para as atividades da cons-
trução e, em particular, o segundo 
semestre do ano adivinha-se algo 
frenético.

Seja porque uma grande quantida-
de de projetos de construção nova 
atingirá a fase de acabamentos, 
seja porque a retoma da atividade 
turística irá exigir múltiplas interven-
ções, seja porque a aproximação 
de eleições autárquicas obrigará 
a acelerar obras, tudo se conjuga 
para que a azáfama seja grande.

Isto para não falar do crescente mo-
vimento de reabilitação ou de sim-
ples melhoria das habitações pelos 
particulares, impulsionado pela 
maior permanência em casa ditada 
pela pandemia, ou do aumento dos 
contratos de obras públicas regista-
do desde o início do ano.

A tudo isto somar-se-ão os anun-
ciados apoios à melhoria da efi-
ciência energética dirigidos aos 

particulares, consubstanciados em 
dois avisos que se deverão suce-
der nos próximos dois meses, no 
valor de cerca de 30 milhões de 
euros cada.

O primeiro a sair repetirá, com 
pequenas alterações, a fórmula 
do aviso Casa Eficiente que vigo-
rou no final do ano passado, com 
subsídios para os investimentos 
realizados na envolvente (janelas 
eficientes, isolamento de facha-
das e coberturas), em energias 
renováveis (solar térmico, foto-
voltaico, etc.), em equipamentos 
eficientes (bombas de calor, cal-
deiras, ar condicionado, etc.), em 
dispositivos com eficiência hídrica 
certificada (torneiras, chuveiros, 
autoclismos, etc.) ou em serviços 
de auditoria energética (certificado 
energético).

O segundo aviso apoiará o mesmo 
tipo de investimentos, mas será 
destinado às famílias com menos 
rendimentos (os beneficiários da 

Tarifa Social de Energia), pros-
seguindo o duplo objetivo da efi-
ciência energética e do combate à 
pobreza energética, devendo con-
substanciar-se na atribuição de um 
“Vale”, cujo valor, pelo que refere a 
comunicação social, será de 1.300 
euros, a descontar pelo fornecedor 
na respetiva fatura. Em comentá-
rio, parece-nos um valor claramen-
te insuficiente para a maioria dos 
investimentos elegíveis e que, por 
isso, deveria ser incrementado ou 
multiplicado pelas diferentes tipolo-
gias de investimento…

Seja como for, estes apoios re-
petir-se-ão até 2025, no quadro 
do PRR e, ainda que no contexto 
geral da atividade da construção 
possam não pesar assim tanto, 
constituirão, até pelo efeito de ar-
rastamento, um segmento de mer-
cado interessante que não deverá 
ser descurado pelas empresas, 
que, neste domínio, terão que ser 
particularmente proativas junto dos 
potenciais clientes.
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O Índice de Produção na Construção diminuiu 1,6% em março, taxa 2,0 
pontos percentuais (p.p.) superior à registada em fevereiro. Os índices 
de emprego e de remunerações apresentaram variações homólogas 
de 0,7% e 5,9% (variações de -0,4% e 0,1% no mês anterior, respeti-
vamente).

Produção na Construção Diminui 1,6%
março de 2021

Em março, estima-se que os custos de construção de habitação nova 
tenham aumentado 5,1%, mais 2,8 pontos percentuais (p.p.) face ao 
observado no mês anterior. O preço dos materiais e o custo da mão 
de obra apresentaram, respetivamente, variações de 3,3% e de 7,6% 
face ao período homólogo.

Custos de Construção Aumentam 5,1% em Termos Homólogos  
março de 2021

> Dados da Construção (Fonte: INE)

Índice de custos de construção de Habitação nova março 2018 Índice de Produção na construção (variação Homóloga – %) 
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sentativo para a atividade e no qual 
a Heliroma é uma referência global, 
sendo certo que nos últimos anos 
o sistema multicamada tem vindo 
a afirmar-se como um produto de 
referência para a Heliroma.

Quais as soluções Que possuem 
para o mercado da construção 
e de Que forma garantem a sua 
durabilidade?

A Heliroma, oferece no seu portfólio 
de produtos, vários sistemas em 
termoplásticos: PP-R, MLCP, PE-
-Xa, RED FIRE e Ultra Silent.

Todos os produtos da Heliroma 
são fabricados com recurso às 
melhores matérias-primas dis-
poníveis no mercado associa das a 
um sistema de controlo de qualida-
de que, em termos de prática, está 
ao nível do me lhor que opera hoje 
na Europa e no mundo. A Heliroma 
dispõe de um laboratório próprio, 
totalmente equipado, e uma equi-
pa altamente especializada que 
asseguram que, desde a entrada 
das matérias-primas até ao produ-
to acabado, todo o processo seja 
totalmente controlado. 

na integração da Heliroma no 
grupo Huliot que, numa perspe-
tiva estratégica, procurava uma 
empresa de referência na pro-
dução de sistemas de tubagens 
termoplásticas e que permitisse 
ao grupo ambicionar a curto pra-
zo um crescimento no mercado 
Europeu e consequente reforço 
de know-how para outros proje-
tos dentro e fora da Europa.

Portanto, globalmente o balanço 
é claramente positivo a todos os 
níveis e, especialmente a nível 
financeiro, a Heliroma é hoje 
uma empresa sólida. Mais do 
que balanços sobre o passado, 
a visão é no futuro e estando 
agora a Heliroma integrada num 
grupo, permitir-nos-á beneficiar 
já no curto prazo de um expec-
tável crescimento da operação 
tendo por base as operações lo-
cais que o grupo hoje detém em 
Israel, Eslovénia e Índia. Outras 
novidades serão ainda breve-
mente anunciadas.

Assim, o projeto é de continuida-
de, mas acima de tudo de maior 
intensidade.

Quais são as principais áreas 
de negócio da empresa e como 
tem sido o desenvolvimento de 
produtos? Quer destacar al-
gum em particular? Quais as 
suas principais especificidades?

A Heliroma é uma empresa que 
se dedica ao fabrico de sistemas 
de tubagem que se destinam à 
utilização em sistemas de água 
quente e fria (AQS, HVAC, IN-
DÚSTRIA NAVAL,...) como são 
exemplo o PP-R, MLCP e PE-X. 
Recentemente a Heliroma de-
senvolveu um novo sistema de 
PP-R direcionado para redes de 
combate a incêndio (RED FIRE). 
Este novo sistema apresenta 
características inovadoras e per-
mitirá revolucionar especialmen-
te as instalações de redes de 
sprinklers. O produto foi desenvol-
vido tendo por base aditivos asso-
ciados ao nosso tradicional siste-
ma de PP-R, o que em termos de 
aplicação representa o sistema 
mais rápido, simples e económi-
co disponível no mercado.

De qualquer forma, o PP-R con-
tinua a ser o produto mais repre-

de uma forma sucinta, Que ba-
lanço faz destes 25 anos da 
Heliroma? 

A Heliroma teve a sua génese 
numa estrutura familiar de pes-
soas com vasto know-how sobre 
a indústria dos plásticos. Desde 
um primeiro momento que a es-
tratégia da empresa foi clara no 
sentido de se afirmar como líder 
de mercado em Portugal e uma 
referência um pouco por todo o 
mundo. Ao longo da nossa his-
tória, a empresa manteve uma 
sólida trajetória de crescimento 
que assentou no investimento 
constante nos seus produtos e 
divulgação, quer nacional quer in-
ternacionalmente.

Recentemente a Heliroma e a 
sua estrutura acionista sofreram 
alterações. Fruto do excelente 
desempenho da empresa, esta 
tornou-se apetecível para grupos 
internacionais e, após várias ten-
tativas de diferentes entidades, 
os fundadores da empresa ace-
deram a uma proposta de compra 
que foi concluída durante o ano 
de 2019. Esta alteração resulta 

José Estima, CEO da Heliroma

entrevista>
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A Integração num grupo que atua 
globalmente permite-nos também 
ser mais ambiciosos e beneficiar 
de estruturas locais que temos 
seja em Israel, Eslovénia ou Índia. 
Este facto alinha com a estratégia 
interna do grupo denominada de 
“Glocal” (Go local to be global) e 
que permite a cada estrutura be-
neficiar das sinergias internas. 
Além das referidas sinergias 
atuais, existe ainda um projeto de 
M&A que avalia várias possibilida-
des em termos globais. Em 2021, 
foram já concluídos 2 processos 
de aquisição que resultam, a curto 
prazo, na integração de 2 novas 
empresas no grupo, alargando o 
potencial das sinergias internas.

A Heliroma, para além dos inves-
timentos de renovação e reforço 
da sua capacidade produtiva, tem 
também previsto o lançamento de 
novos produtos, como será o caso 
do MLCP isolado e o alargamen-
to da gama de acessórios PPSU 
para o sistema de MLCP. 

Este é um dos produtos onde a 
empresa quer afirmar-se na Eu-
ropa e no mundo e que visa a 
estratégia de crescimento, que 
prevê que a Heliroma possa 
atingir uma faturação na ordem 
dos 25 milhões de euros até 
2023.

Heliroma - Plásticos, SA
Zona Industrial EN1/IC2 km 250,5
3850-184 Albergaria-a-Velha
Tel.: 234 523 373
E-mail: comercial@heliroma.pt
Site: www.heliroma.pt

Os desafios são diários e ao nível 
industrial temos feito investimen-
tos em contexto de pandemia 
para assegurarmos que saire-
mos ainda mais fortes desta cir-
cunstância bastante desafiante. 
A Heliroma lançou ainda vários 
produtos durante a conjuntura de 
pandemia que espelham os resul-
tados de uma equipa altamente 
comprometida e motivada. Lan-
çar novos produtos num contexto 
como o atual foi um processo para 
o qual não tínhamos experiência, 
mas com muita resiliência soube-
mos adaptar-nos (caraterística do 
ADN da Heliroma) fizemos uso 
das ferramentas ao dispor e pro-
curámos novas metodologias de 
trabalho com vista à promoção 
dos produtos.

Assim, relativamente ao merca-
do, assinalamos uma forte dinâ-
mica ao nível do mercado nacio-
nal, o qual acreditamos possa 
ainda manter-se durante vários 
meses e, internacionalmente, que 
a grande maioria dos países onde 
atuamos tem apresentado um 
desempenho positivo. Ao nível 
nacional, importa ainda dizer que 

será absolutamente imprescindí-
vel que os nossos governantes 
sejam corajosos e possam man-
ter uma estratégia que não afas-
te os promotores internacionais, 
para podermos manter o mo-
mento positivo que se vive neste 
sector.

Não obstante os resultados po-
sitivos sobre o desempenho do 
mercado da construção, devo 
também frisar que temos vivido 
ao longo dos últimos meses uma 
crise sem precedentes relativa-
mente às matérias-primas, seja 
em preço ou disponibilidade. Esta 
situação coloca uma pressão em 
toda a cadeia de valor do merca-
do da construção e gera alguma 
preocupação, o qual esperamos 
que não venha a afetar o sector. 

Que objetivos definiu a Heliro-
ma para os próximos anos?

A Heliroma tem um projeto muito 
forte e ambicioso para os próxi-
mos anos que irá requerer uma 
intensidade de investimento forte, 
que quer ao nível industrial quer 
ao nível da sua estrutura de qua-
dros e recursos humanos.

Para além deste processo, e na 
procura constante de se afirmar a 
nível mundial, a Heliroma tem hoje 
os seus produtos certificados em 
vários organismos internacional-
mente reconhecidos.

a certificação de produtos é 
uma das grandes apostas da 
Heliroma. Quais os seus benefí-
cios?

A certificação dos produtos foi, é 
e seguramente será um fator di-
ferenciador para os produtos de 
qualidade. A estratégia de Inter-
nacionalização da Heliroma só foi 
possível graças à obtenção destas 
certificações em entidades disper-
sas um pouco por todo o mundo, 
desde Espanha, França, Alema-
nha, Estados Unidos, entre outros.

como descreveria o atual mo-
mento da fileira da construção?

No atual contexto, o sector da 
construção e dos materiais de 
construção tem tido um desem-
penho bastante positivo, e diria 
mesmo até preponderante para a 
economia do país. 
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mo de cimento, materiais de origem 
petrolífera, consumo de agregados 
extraídos de recursos naturais e adi-
tivos vários.

Dada a relevância que o sector da 
construção tem nas questões ambien-
tais e sendo o grupo Saint-Gobain 
um dos membros do World Business 
Council for Sustainable Development 
(WBCSD) faz parte da estratégia do 
grupo incentivar a Economia Circular, 
criando sinergias entre empresas de 
diferentes áreas de negócio, por for-
ma a diminuir a pesada pegada eco-
lógica que a indústria dos cimentos e 
materiais derivados aportam.

Neste contexto surge o produto weber-
col flex lev, uma argamassa superleve 
baseada na utilização de agregados 
leves, ligantes e aditivos específicos, 
que apresenta na sua constituição mais 
de 30% de matérias-primas recicladas 
provenientes de outras indústrias, reva-
lorizadas num novo uso.

O webercol flex lev apresenta-se como 
uma argamassa de colagem com 
densidade reduzida, o que possibilita 
que com uma embalagem de 12,5 kg 
seja possível executar a mesma área 
de aplicação que o conseguido com 
um produto convencional em embala-
gens de 25 kg. Como consequência, 
uma embalagem de webercol flex lev 
é mais fácil de manusear e exige me-
nor esforço que o habitual, o que se 
torna vantajoso para todo o proces-
so em armazém, em loja ou em obra, 
promovendo a saúde e bem-estar dos 
utilizadores. Paralelamente, os gastos 
energéticos associados ao transporte 
e manuseamento do produto são tam-
bém reduzidos comparativamente com 
um produto convencional, diminuindo 
de forma considerável as emissões de 
CO2 inerentes ao processo. 

Com base na utilização de agrega-
dos leves e na presença de mate-
riais muito finos, este produto exibe 
uma cremosidade superior promo-
vendo a facilidade de aplicação. 
Como consequência, a aplicação 
do produto é mais confortável e efi-
ciente para os instaladores, aumen-
tando a rapidez e eficácia de todo o 
processo de instalação.

O produto webercol flex lev reitera o 
compromisso da Saint-Gobain com 
a construção eco-friendly tendo re-
cebido uma menção honrosa na 1ª 
edição do Prémio Nacional de Sus-
tentabilidade do Jornal de Negó-

menos peso - Um saco de weber-
col flex lev pesa metade do saco 
convencional de 25 kg. Com ape-
nas 12,5 kg é possível realizar os 
mesmos m2 que o conseguido com 
um produto convencional.

menos esforço - Um produto mais 
fácil de aplicar e espalhar, que exi-
ge menor esforço no transporte e 
manuseamento.

menos desperdício - Incorpora mais 
de 30% de matérias-primas em fim 
de ciclo, que são revalorizadas no 
produto, em vez de serem desper-
diçadas.

menos custos de transporte - Me-
tade do peso facilita o transporte e 
manuseamento em loja, o que traz 
menos custos de transporte asso-
ciados.

mais usos - Adesivo multiusos 
para colagem de cerâmica. O 
mesmo produto serve para cola-
gem de cerâmica, pedra natural 
e mosaico hidráulico, em pavi-
mentos e paredes interiores, em 
fachadas e pavimentos exteriores.

mais desempenHo - Produto inova-
dor com propriedades que melho-
ram o seu desempenho.

mais sustentável - O uso de con-
teúdo revalorizado e a diminuição 
do desperdício refletem a preocu-
pação com o ambiente e a susten-
tabilidade a longo prazo.

mais trabalHabilidade - Tem uma 
textura e trabalhabilidade distinta 
que tornam mais fácil e rápida a 
aplicação.

cios, honra que destaca a atuação 
e boas práticas das empresas no 
que diz respeito à sustentabilida-
de. Foi criado com o intuito de dar 
resposta às distintas necessidades 
de colagem de cerâmica, pedra 
natural ou mosaico hidráulico, em 
pavimento e paredes interiores, em 
fachadas e pavimentos exteriores. 
Tal multiplicidade de aplicações 
baseia-se em desempenhos técni-
cos melhorados, conseguidos com 
recurso a matérias-primas especí-
ficas.

São assim apontadas como prin-
cipais vantagens:

Saint-Gobain Portugal S.A.
Rua da Carreira Branca 
Zona Industrial de Taboeira
3800-055 Aveiro
Site: weber.saint-gobain.pt

Os materiais de construção apre-
sentam-se como um fator-chave 
na tão almejada sustentabilidade 
do mercado da construção, por 
constituírem um pilar de desen-
volvimento do próprio mercado. 
Sabe-se o impacto que a cons-
trução tem ao nível da sustenta-
bilidade, considerando-se um eixo 
económico importante em qual-
quer país, mas também um con-
sumidor de recursos expressivo e 
com potenciais adversidades ao 
nível do eixo ambiental. Por isso, 
é relevante considerarmos todas 
as ações capazes de minimizar os 
impactos ambientais e a potencial 
contribuição das empresas no de-
senvolvimento sustentável de so-
luções construtivas, considerando 
focos específicos como o consu-

webercol flex lev, uma argamassa industrial de alto desempenho, leve 
e sustentável I Hélder Gonçalves, Gestor de Produto da Saint-Gobain Portugal

técnica
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indicações para a manutenção de esca-
das portáteis

Atendendo às normas vigentes 
quanto às obrigações dos fabrican-
tes, dentro dos manuais que acom-
panham cada escada portátil, deverá 
existir sempre uma secção dedicada 
à sua manutenção.

Embora cada modelo faça referência 
a diferentes precauções, as diretri-
zes para todas as escadas portáteis 
afirmam que a manutenção deve ser 
realizada por pessoal qualificado e 
deve incluir:

• Verificação de pinos / pontas anti-
derrapantes e sua integridade;

• Verificação dos componentes da 
escada: montantes, degraus e jun-
tas;

• Verificação das uniões entre os 
componentes.

Além disso, os diferentes componentes 
da escada devem ser verificados, bem 
como o seu correto funcionamento:

• Eficácia dos elementos antiderra-
pantes;

• Conexões entre elementos;

• Dispositivos de segurança: como 
ganchos de travamento, travas de 
segurança, plataformas de trava-
mento automático.

Importa ainda garantir que a esca-
da não tenha deformações ou fer-
rugem que afetem sua resistência, 
devendo estar em perfeito estado.

Dependendo da atividade reali-
zada e dos materiais utilizados 
durante o trabalho, é neces-
sário realizar periodicamente 
uma limpeza geral da escada, 
em particular das pernas e de-
graus.

Aconselha-se o armazenamen-
to das escadas em ambientes 
protegidos de agentes quími-
cos e atmosféricos para evitar 
quedas acidentais, pois existem 
compostos químicos que fragili-
zam os principais componentes 
de alumínio das escadas.

Quando as escadas apresen-
tarem batidas ou danos em 
relação às especificações do 
fabricante, qualquer eventual 
reparo deverá ser realizado 
pelo próprio fabricante ou por 
pessoa por ele autorizada, 
após o envio das peças de re-
posição originais.

as escadas devem ser sempre ve-
rificadas antes do uso
Um controle mais exaustivo 
deve ser realizado a cada seis 
meses e deve ser registado e 
mantido em arquivo para ser 
apresentado à autoridade com-
petente, se necessário.

jormax. responsabilidade e 
Qualidade
Ao adquirir produtos de qualida-
de certificada de acordo com a 
legislação e seguindo as dire-
trizes de uso e manutenção, os 
riscos de acidentes de trabalho 

(mas também em contexto do-
méstico) são mais reduzidos.

Com efeito, nas obras de constru-
ção, as quedas de outro nível ou de 
outra altura constituem a maioria 
dos acidentes graves e até fatais.

Para minimizar este risco gerado 
pelo uso indevido de escadas, é 
necessário seguir escrupulosa-
mente as instruções do fabricante, 
manter o manual sempre próximo 
do produto e receber a formação 
necessária para conhecer os riscos 
e situações perigosas ao usar uma 
escada. Por exemplo, ao trabalhar 
com eletricidade numa escada de 
metal condutiva, há um risco elétri-
co que pode ser superado usando 
madeira isolante ou escadas de fi-
bra de vidro.

Há mais de 40 anos, na JORMAX, 
estamos envolvidos na produção 
de uma vasta gama de escadas 
portáteis com características pro-
fissionais e fabricadas com a má-
xima segurança, um conceito que 
sempre esteve na base da nossa 
filosofia de negócio e que concre-
tizamos através de uma investiga-
ção contínua e escrupulosa.

Contacte-nos através do email 
comercial@jormax.com ou ligue 
256783591 para obter mais infor-
mações ou para receber um orça-
mento. Teremos o maior prazer no 
aconselhamento e orientação para 
que faça a escolha certa e segura, 
de acordo com as suas necessida-
des.

Disponibilizamos fichas de controlo 
para efetuar as revisões obrigató-
rias das escadas portáteis.

Jormax Indústria, Lda
Zona Industrial Rio-Meão
4520 Rio-Meão - Santa Maria Feira
Site: www.jormax.com

A regulamentação sobre o uso de 
escadas portáteis evoluiu e hoje é 
necessário levar em consideração o 
preconizado na legislação em vigor. 
O Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 
de fevereiro, transpõe para a ordem 
jurídica portuguesa a Diretiva n.º 
2001/45/CE, do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 27 de Junho, 
relativa às prescrições mínimas de 
segurança e de saúde para a utili-
zação pelos trabalhadores de equi-
pamentos de trabalho. Assim, são 
definidas as disposições específicas 
sobre o uso de escadas, bem como 
uma avaliação e prevenção dos ris-
cos relacionados com a utilização 
dos equipamentos de trabalho.

Este Decreto-Lei transpõe as direti-
vas europeias específicas para estes 
equipamentos de trabalho temporá-
rio em altura, designadamente no 
que se refere ao fabrico, normas de 
utilização, manutenção e importân-
cia das revisões periódicas de esca-
das portáteis para garantir que estão 
em perfeitas condições.

A compra de um produto, neste caso 
escadas portáteis, que seja certifica-
do e conforme a lei, infelizmente não 
é suficiente para garantir a proteção 
das pessoas que o utilizam ao lon-
go do tempo, se estas não se com-
prometerem previamente a prover a 
devida atenção às condições de vida 
útil, uso e manutenção de escadas.

Por isso, a manutenção é um dever 
imprescindível que o usuário deve 
cumprir para garantir a sua seguran-
ça no trabalho e durante o uso.

Por que é que a verificação periódica de escadas portáteis é importante?
Jormax I Micael Monteiro, Diretor da Jormax Indústria

> técnicatécnica

Pro-Master 4 degraus TeleFly Light 3-4 degraus

MultiFlex Plus 4+4
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> Obrigações Fiscais

junHo / 2021 julHo / 2021

até ao dia 11
- IVA - periodicidade mensal - declaração periódica (ABR.21)
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - entrega de declarações (MAI.21)
- IRS - declaração mensal de remunerações AT (MAI.21)

até ao dia 14
- IVA - comunicação à AT das faturas emitidas em MAI.21

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

até ao dia 21
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - pagamento (MAI21)
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - pagamento (MAI.21)
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - pagamento (MAI.21)                   
- IRC/IRS - retenções na fonte (MAI.21)
- SELO - pagamento do relativo a MAI.21
- IVA - declaração recapitulativa - regimes mensal e trimestral

até ao dia 30
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em JUN.21
- IRS/2020 - declaração de rendimentos mod. 3

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, regu-
lamentares ou administrativas, não responsabilizando a Autora. Não inclui necessariamente as alterações, prorrogações, diferimentos e outras 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 (MAI.21)
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - entrega de declarações (JUN.21)
- IRS - declaração mensal de remunerações AT (JUN.21)
- IVA - comunicação à AT das faturas emitidas em JUN.21

até ao dia 15
- IVA - periodicidade mensal - pagamento (MAI.21)
- IES / declaração anual - entrega da relativa ao exercício de 2020
- IRC/IRS/IVA - constituição do dossiê fiscal relativo a 2020

até ao dia 20
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - pagamento (JUN.21)
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - pagamento (JUN.21)
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - pagamento (JUN.21)                   
- IRC/IRS - retenções na fonte (JUN.21)
- SELO - pagamento do relativo a JUN.21
- IVA - declaração recapitulativa - regimes mensal e trimestral
- IRS / 2021 - 1.º pagamento por conta

até ao dia 31
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em JUL.21
- IRC / 2021 - 1.º pagamento por conta
- IRC / 2021 - 1.º pagamento adicional por conta da derrama estadual
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - declaração trimestral

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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> Volcalis EASY I Volcalis

Por exemplo, em coberturas com 
desvão não utilizável, a aplicação 
é muito simples, bastando desenro-
lar a lã mineral, tendo o cuidado de 
preencher todos os espaços.

Volcalis EASY foi recentemente re-
conhecida com a certificação fran-
cesa ACERMI e está disponível em 
espessuras de 50 a 220 milímetros.

Volcalis - Isolamentos Minerais, SA
Zona Industrial de Bustos, Aveiro
3770-011 Bustos - Aveiro
Tel.: 234 751 533
E-mail: comercial@volcalis.pt
Site: www.volcalis.pt

Empenhado em contribuir posi-
tivamente no esforço de requali-
ficação dos edifícios e combate 
à pobreza energética, o Grupo 
Preceram reforçou a gama de 
isolamentos Volcalis com novos 
produtos e espessuras.

Destaque para a Volcalis EASY, 
uma lã mineral em manta flexível, 
fornecida em rolo, para isolamen-
to térmico e acústico de tetos e 
coberturas.

Disponível sem revestimento, ou 
com barreira para vapor em Papel 
Kraft ou Alumínio Kraft, a gama 
EASY é ideal para o isolamento 
de sótãos, zona responsável por 
uma grande percentagem de per-
da de energia.

> TERMISOBEL® - Novo bloco térmico
Artebel

vado desempenho térmico, com 
um coeficiente de transmissão 
igual a 0,64 W/m2, um bom isola-
mento acústico (47dB), uma resis-
tência ao fogo que pode chegar 
aos 240 minutos e uma elevada 
resistência mecânica, que o tor-
na ideal para fixação de fachadas 
ventiladas.

No que respeita à aplicação, este 
bloco destaca-se pela grande 
facilidade em segmentar, o que, 
aliado ao encaixe reversível, às 
peças especiais (bloco de topo 
liso, meio bloco e 1/3) e ao redu-
zido consumo de argamassa para 
fecho de roços, conferem elevada 
rentabilidade em obra.

Por forma a facilitar a sua aplica-
ção, aconselha-se a utilização da 
BOX de argamassar, um aces-
sório próprio, disponibilizado pela 
artebel®.

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 TERMISOBEL® é um bloco al-
veolado em betão leve de agrega-
dos de argila expandida, destinado 
à execução de paredes simples ou 
duplas, onde a exigência de isola-
mento térmico se impõe. Devido 
ao seu excelente desempenho 
térmico, quando conjugado com 
outros materiais subsidiários, cons-
titui uma alternativa notável a solu-
ções de parede dupla, conferindo 
aos edifícios uma elevada capaci-
dade para contrariar as variações 
de temperatura no interior.

Desenvolvido pelo departamento 
de investigação da artebel®, este 
bloco é especialmente indicado 
para isolamento térmico pelo ex-
terior, sendo as paredes exteriores 
simples, o principal universo de uti-
lização do TERMISOBEL®.

As principais vantagens a destacar 
no TERMISOBEL® são o seu ele-
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> Economizar ainda mais água no wc I OLI

dia, 1 milhão de euros todos os anos no 
estudo e no desenvolvimento de novas 
e melhores soluções de eficiência hídri-
ca e de inclusão de pessoas com mobili-
dade reduzida no acesso às instalações 
sanitárias.

O primeiro projeto de inovação e de 
poupança de água da OLI nasceu há 24 
anos. Tratou-se da dupla-descarga, uma 
solução hoje presente em todo o mun-
do, responsável por uma poupança hí-
drica na ordem dos 50%. À inovação da 
dupla-descarga, juntam-se diariamente 
outras soluções simples, amigas do am-
biente e com benefícios económicos.

A OLI é uma das empresas portuguesas 
que mais patenteia na Europa, sendo a 
mais inovadora no sector da construção, 
de acordo com os últimos relatórios do 
Instituto Europeu de Patentes. Atual-
mente dispõe de 38 patentes ativas.

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

sem desperdício de água. Para 
além de ser amiga do ambiente, 
destaca-se também por ser silen-
ciosa, sendo certificada pela nor-
ma NF, classe acústica 1.

A tecnologia PLUS foi desenvol-
vida no centro de Investigação 
de Desenvolvimento da OLI, em 
Aveiro, ao longo do último ano. 
Para competir à escala global, a 
empresa investe continuamente 
em inovação, aplicando, em mé-

A sustentabilidade hídrica está no 
centro da estratégia de inovação 
da empresa portuguesa OLI, que 
acaba de dar mais um passo im-
portante para a redução do con-
sumo de água na casa de banho 
ao lançar no mercado a tecnolo-
gia PLUS para incorporar os vá-
rios modelos de autoclismos.

Esta solução permite economizar 
diariamente até 9 litros de água, 
o que equivale a uma redução 

da fatura mensal em cerca de 
2%. Esta poupança é consegui-
da através do sistema de entra-
da de água no autoclismo, que 
impede o enchimento do tanque 
enquanto a válvula de descarga 
está aberta, e da velocidade da 
descarga.

A PLUS garante a limpeza efi-
ciente do sanitário com apenas 
5 litros para descarga completa e 
com 3 litros para meia descarga, 

> Placa Habito® | Placo®

para carga pontual em teto de 23 
kg, uma bucha expansiva.

A sua instalação é 100% com-
patível e igual à dos sistemas 
de placas de gesso tradicionais. 
Apresenta excelentes resulta-
dos acústicos tanto em sistemas 
apenas compostos por placas 
Habito® como sistemas híbridos.

Peso e impacto? É um hábito. 
Experimente! 

Saint-Gobain Portugal S.A.
Rua da Carreira Branca
Zona Industrial de Taboeira
3800-055 Aveiro
Tel.: 234 101 010
E-mail: info.portugal@saint-gobain.com
Site: placo.saint-gobain.pt

A Habito® é uma placa de gesso 
laminado, com cartão nas suas 
faces e núcleo em gesso de ori-
gem natural. No seu processo de 
fabricação é aditivada convenien-
temente para dotá-la de melho-
res prestações de resistência ao 
impacto, capacidade de carga e 
isolamento acústico. É uma solu-
ção para zonas secas e zonas de 
humidade média.

É resistente ao fogo e oferece 
uma robustez e resistência ao 
impacto incomparáveis. Apresen-
ta uma excelente capacidade de 
carga, não precisando de ferra-
mentas especiais para fixar ele-
mentos. Para cargas rasantes de 
27 kg, por ponto de fixação, basta 
usar um parafuso de rosca para 
madeira; para 61 kg por ponto de 
fixação, uma bucha expansiva; e 

> Piscinas para os mergulhos de verão 
Barbot

e tirar melhor partido de todos 
os espaços, devido à pandemia. 
Verificou-se um aumento signifi-
cativo do número de portugueses 
a instalar piscina em casa e por 
isso quisemos dar resposta a esta 
tendência com a Barbot Piscinas, 
uma tinta com qualidades únicas 
para a pintura de piscinas de be-
tão”, refere Sofia Miguel, Diretora 
de Marketing da Barbot.

Depois do lançamento da Barbot 
Nature no ano passado, a Barbot 
continua a surpreender o mercado 
com novas e inovadoras soluções, 
sempre com a garantia de quali-
dade que a marca portuguesa já 
habituou os consumidores.

Barbot - Indústria de Tintas, SA
Rua dos Borneiros, 466
4410-295 Canelas - Vila Nova de Gaia
Tel.: 227 169 200
Fax: 227 169 212
E-mail: barbot.sede@barbot.pt
Site: www.barbot.pt

A Barbot Piscinas, desenvolvida 
pelo departamento de I&D da 
marca portuguesa, é uma tinta 
acrílica aquosa, indicada para 
pintura de piscinas em betão. 
Com elevada aderência e cober-
tura, esta solução é ainda fácil de 
aplicar. Esta tinta pode ser aplica-
da a trincha ou a rolo e o tempo 
de secagem ao tato é de 2 horas. 
Para repintar são necessárias 
12h. A tinta é fornecida nas cores 
Azul e Branco, em embalagens 
de 5 Litros e 15 Litros.

“Não há dúvida que os portugue-
ses decidiram remodelar a casa 
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> Novo catálogo Trends’21 I Recer

“Com a coleção more as paredes 
deixam de ser monótonas”. É assim 
que a Recer define esta coleção. As-
sociado ao azulejo liso esta coleção é 
conjugada com vários decorados em 
3D, disponível em mate e brilho.

ritmo é uma coleção com 14 cores. 
Com um acabamento brilhante, cada 
cor desta série tem movimentos ir-
regulares que são intencionalmente 
destacados, passando a tons mais 
claros ou mais escuros.

magnes é um “brique” intemporal, no 
tradicional formato 7,5x30 com super-
fície mate acetinado, um acabamento 
macio e extremamente elegante e 
com o encanto do artesanal, numa 
gama de tons sofisticados, composta 
por 8 cores e 7 decorações. 

Nas séries revival e twenties desta-
cam-se também vários desenhos no 
formato tradicional 10x10.

Recer - Ind. de Revestimentos Cerâmicos, SA
Apartado 20
3771-953 Oliveira do Bairro
Tel.: 234 730 500; Fax: 234 730 501 
E-mail: recer@recer.pt
Site: www.recer.pt

Para possibilitar uma leitura contínua 
do espaço através da uniformização 
das cores dos pavimentos, desde o 
exterior ao interior, esta série apre-
senta o grand concrete: um cimento 
aguado e de toque suave, ideal para 
o interior da casa. grand é um revesti-
mento que cria superfícies elegantes. 

A coleção native interpreta uma pedra 
densa e plena de vivacidade, apre-
sentada em cinco formatos e cinco 
cores, com um suave relevo que tor-
na o produto agradável para interior 
ou exterior.

attitude é um cimento transversal a 
todos os espaços, composta por pa-
vimentos e revestimentos, desmul-
tiplicando-se em diversos formatos, 
numa equilibrada paleta de cores e 
acabamentos (natural e anti escor-
regamento), com várias soluções 
decorativas em 3D inspirados em di-
ferentes estilos e num design contem-
porâneo.  

No catálogo Trends’ 21 a Recer 
apresenta 8 coleções de reves-
timentos e pavimentos cerâmi-
cos, que satisfazem as exigên-
cias dos profissionais do sector 
e dos consumidores.

Metade destas coleções Trends 
2021 respondem a uma recen-
te abordagem da utilização dos 
espaços exteriores e interiores, 
resultado das mudanças da for-
ma de “habitar” dos tempos em 
que vivemos. 

Os espaços ao ar livre - terra-
ços, varandas e piscinas - ga-

nharam relevância: uma tendência 
que se centra em questões relacio-
nadas com o conforto e bem-estar, 
sem descurar a vertente de lazer 
nas habitações.

A coleção alliance surge da união 
entre a tecnologia cerâmica e a inter-
pretação de uma rocha sedimentar. 
Representa uma pedra intemporal 
onde se destacam os veios naturais 
das pedras, em tons suaves.

grand stone é um cimento que in-
corpora delicadas pedras, com ca-
racterísticas de anti escorregamen-
to, ideal para espaços exteriores. 

> SANITOP torna-se parceira e é agora distribuidor de inversores solares SAJ
lar, que permite a monitorização e 
manutenção remota de qualquer 
sistema.

Os inversores da SAJ são de fácil 
instalação e utilização. Para além 
de serem compactos e leves, per-
mitem a ligação através de uma 
APP, que fornece dados em tempo 
real. Com um funcionamento silen-
cioso, estes equipamentos são de 
alta fiabilidade e com design atra-
tivo.

Consciente que o futuro será cada 
vez mais elétrico, a Sanitop, atenta 
a esta realidade, pretende reunir 
soluções que permitam suprir os 
consumos elétricos da rede pública 
(que são cada vez mais elevados), 
contribuindo para uma maior inde-
pendência aliada a uma menor pe-
gada ecológica.

Sanitop - Material Sanitário, Lda
Rua D - Zona Industrial 2ª Fase 
Apartado 538 
4935-232 Neiva - Viana do Castelo
Tel.: 258 105 400
Fax: 258 350 011
E-mail: sanitop@sanitop.pt
Site: www.sanitop.pt

sidencial e fez parte do top 3 de 
fornecedores de inversores do 
mercado fotovoltaico na China 
(24% do mercado global).

A gama da Sanitop passa agora 
a integrar uma grande varieda-
de de soluções de inversores 
para uso residencial ou comer-
cial (de 0,7kW a 20kW) e para 
uso industrial (de 3kW a 60kW). 
Além disso, tem a grande van-
tagem de utilizar o portal eSo-

No sentido de alargar a sua 
gama de soluções solares fo-
tovoltaicas, a Sanitop iniciou 
uma parceria com a SAJ, para 
distribuição e suporte em inver-
sores solares, de ligação à rede 
e híbridos (para ligação a bate-
rias), bem como de baterias de 
acumulação de energia elétrica.

Com esta parceria, a Sanitop 
é agora capaz de fornecer aos 
seus clientes uma garantia de 

fiabilidade e de qualidade des-
tes equipamentos e acima de 
tudo um suporte e atendimento 
mais próximo com a marca para 
qualquer solução.

A SAJ é uma das maiores espe-
cialistas globais em inversores 
solares e baterias de acumula-
ção, com um grande foco nas 
energias renováveis. Em 2017, 
foi integrada no top 10 de inver-
sores monofásicos para uso re-

Ritmo

More Shape



15

>>



16





18

materiais/equipamentos>>

> Base de duche Olona I Geberit

o mesmo. A Geberit Olona é muito hi-
giénica e fácil de limpar, uma vez que 
não tem borda à sua volta, impedindo 
a acumulação de sujidade. A transição 
suave da superfície sem rebordo para 
o dreno, localizado na lateral, contribui 
para a sua estética harmoniosa. Contri-
bui também para que a água flua para 
dentro dele e drene muito rapidamente.

A tampa do sifão da base de duche, por 
outro lado, tem um design exclusivo. 
Está rodeada por um anel fino croma-
do que lhe dá um toque especial, como 
se estivesse a flutuar. Esta tampa vem 
incluída com a base de duche e escon-
de um prático filtro anti-cabelo, fácil de 
remover para limpeza, que evita o entu-
pimento do dreno.

A Geberit Olona encontra-se disponível 
em branco mate, num modelo quadra-
do ou retangular e em 25 tamanhos di-
ferentes que permitem que a base de 
duche se adapte a qualquer modelo de 
casa de banho.

Geberit Tecnologia Sanitária, SA
Rua Cupertino Miranda, 12 - 2º A
1600-485 Lisboa
Tel.: 800 252 627; Fax: 217 930 738
E-mail: info.iberia@geberit.com
Site: www.geberit.pt

resistente às bactérias e antiderrapante 
graças ao seu acabamento em gel coat. 
“A Geberit Olona pode ser perfeitamen-
te combinada com pavimentos e reves-
timentos de todos os tipos, desde a ce-
râmica à pedra, metal ou madeira”, diz 
Alfredo Cabezas, Diretor de Marketing e 
Comunicação da Geberit Iberia. “O seu 

design suave e sem rebordo torna-a uma 
base de duche altamente versátil. Fabri-
cada em solid surface branco mate, tem 
muitos pontos fortes que vão para além 
da estética pura graças às suas proprie-
dades materiais. Por exemplo, a nova 
base de duche destaca-se devido à sua 
extraordinária durabilidade”. Para além 
da sua excelente qualidade, o material 
da superfície da base de duche tem uma 
qualidade antiderrapante até 18° de des-
nível, o que proporciona ao utilizador uma 
total segurança antiderrapante.

Com uma altura de apenas 4 cm, a base 
de duche Olona é extra-plana e pode ser 
instalada acima do chão ou nivelada com 

A Geberit apresenta uma im-
portante novidade para 2021: 
a base de duche Geberit Olo-
na, um produto que cativa 
à primeira vista. Trata-se de 
uma nova base de duche em 

solid surface branco mate de 
alta qualidade, cujas vanta-
gens transparecem de ime-
diato. Ao contrário do metal, 
vidro ou cerâmica, é quente, 
agradável ao toque, altamente 

> Variante corta-fogo do sistema de fachada ConceptWall 50 I Reynaers Aluminium

situações em que a legislação, ou os 
requisitos do projeto, exigem proteção 
contra a ameaça de fogo, vinda do inte-
rior ou do exterior do edifício.

Reynaers Aluminium, SA
Parque Industrial Manuel da Mota
Avenida Infante D. Henrique, 17,  Apt. 234
3100-354 Pombal
Tel.: 236 209 630; Fax: 236 219 435
E-mail: portugal@reynaers.com
Site: www.reynaers.pt

Com uma resistência ao fogo de 
nível EI 30 ou EI 60, a atualiza-
ção de 2021 do sistema permite 
considerar vidro triplo e obter um 
desempenho térmico ao nível do 
sistema padrão, criando um de-
sempenho consistente em toda 
a fachada. Paralelamente, com 
estes novos desenvolvimentos, 
o sistema suporta agora maior 
dimensão e pesos de vidro pelo 
que permite maiores superfícies 
envidraçadas e mais transparên-
cia, sem fazer cedências, nas 

A Reynaers Aluminium, especia-
lista em soluções sustentáveis 
de alumínio para a arquitetura, 
atualiza o sistema ConceptWall 
50 na variante corta-fogo (CW 
50-FP).

O sistema CW 50 é a solução 
de fachada tradicional mais pro-
curada pelos fabricantes e insta-
ladores, parceiros da Reynaers 
Aluminium. Extremamente ver-
sátil, com várias variantes e op-
ções, tem sofrido ao longo dos 

anos diversas atualizações para 
continuar a merecer a confiança 
do mercado neste segmento.

É agora na variante corta-fogo 
que são lançadas atualizações, 
em resposta à cada vez maior 
procura por melhor isolamento, 
mais transparência e produção 
simplificada, mesmo nas situa-
ções em que é necessário re-
tardar a eventual propagação 
de fogo para proteger pessoas 
e bens.
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