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Entrevista I Arnaldo de Oliveira Duarte, Presidente da CIMACA

“A CIMACA, sendo uma empresa que comercializa materiais para a construção, vem alargando a
sua gama de oferta de produtos a partir dos básicos, inertes, tijolo, cimentos e argamassas, telhas,
cerâmicos, capoto, sanitários, madeiras, tintas, pichelarias, cozinhas e eletrodomésticos, acrescentando pisos radiantes, painéis solares e energias
renováveis, pelo que podemos dizer que o cliente
pode construir a sua casa quase só com a nossa
oferta de materiais.” (pág.4)
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José de Matos,
Coordenador

Com as empresas de construção a trabalhar no limite,
ou mesmo para além dele, regressa à ordem do dia o problema da escassez de mão-de-obra, sobretudo a mais
qualificada. É um problema
sem solução a curto prazo e
que só poderá mesmo piorar,
atentas as restrições à imigração e ao diferencial de remunerações praticadas entre
nós e as que são norma no
centro e norte da Europa.
Mas esta situação vai tendo, também, cada vez maiores impactos nos custos da
construção, muito para além
daquele que as recentes subidas de preços dos mate-

>

riais, que serão temporárias,
estão a provocar ao nível da
rentabilidade dos trabalhos
já contratados e da própria
capacidade dos donos para
absorverem ou transferirem
esses acréscimos para o mercado.

centes e sucessivas exigências nas áreas da segurança
e do desempenho energético,
ambiental e outras, ainda que
perfeitamente justificadas, têm
vido a ultrapassar largamente,
em ritmo e em valor, a progressão dos rendimentos.

O céu nunca foi o limite,
mesmo em períodos de forte
crescimento da procura, e os
preços finais de qualquer produto ou serviço são sempre
balizados pela capacidade
de pagar dos clientes. Seja
nos edifícios destinados a
atividades económicas, seja
na habitação, o crescimento
dos custos, a que não são
também estranhas as cres-

Sob pena de, num prazo relativamente curto, sermos
confrontados com a inviabilidade económica, financeira e
social de muitos dos projetos
de obras que estão previstos
para a próxima década, ou de
ter que reduzir drasticamente o
seu número, é urgente encontrar caminhos e soluções que
tornem a atividade da construção mais eficiente e atrativa.

>
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Dados da Construção (Fonte: INE)
Índices de produção, emprego e remunerações
na construção - abril 2021

Licenciamentos indicam perspetivas positivas
para a construção - 1.º Trimestre de 2021

O Índice de Produção na Construção cresceu 3,2% em abril, taxa 4,4
pontos percentuais (p.p.) superior à registada em março. O índice situou-se 3,1% abaixo de abril de 2019. O emprego e as remunerações
apresentaram variações homólogas de 3,0% e 14,7% (variações de
0,5% e 6,7% no mês anterior, respetivamente).

No 1º trimestre de 2021 foram licenciados 6,5 mil edifícios, +7,0% face
ao mesmo período do ano anterior (+1,0% no 4º trimestre de 2020).
Os edifícios licenciados em construções novas aumentaram 8,4% enquanto o licenciamento para reabilitação registou um crescimento de
1,5% (+3,4% e -6,3%, pela mesma ordem, no 4º trimestre de 2020).

Índice de Produção na Construção (Variação homóloga - %)
(Médias móveis de 3 meses, ajustada dos efeitos
de calendário e da sazonalidade)

Obras licenciadas e concluídas - Variações homólogas trimestrais
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> entrevista
Arnaldo de Oliveira Duarte, Presidente da CIMACA

Nascida no pós 25 de abril, fase
complicada da vida económica nacional, soube responder aos desafios vários e complexos da época,
sempre numa perspetiva de servir.

comemora este ano

anos de atividade.

45

Como descreve a

empresa e o seu percurso?

A CIMACA, sociedade que nasceu para abastecer o mercado
da construção civil, completa este
ano 45 anos de existência.
4

são as principais áreas de

CIMACA e que produtos comercializam?
negócio da

sionalismo dos nossos comerciais,
que respondemos ao mercado
cada vez mais exigente.
Para

Mas confiante e com uma equipa operacional profissionalizada,
criou a sua marca, a sua imagem,
a confiança absoluta dos clientes,
assente numa ética de negócios
transparentes e credíveis.

A CIMACA, sendo uma empresa
que comercializa materiais para
a construção, vem alargando a
sua gama de oferta de produtos
a partir dos básicos, inertes, tijolo, cimentos e argamassas, telhas, cerâmicos, capoto, sanitários, madeiras, tintas, pichelarias,
cozinhas e eletrodomésticos,
acrescentando pisos radiantes,
painéis solares e energias renováveis, pelo que podemos dizer
que o cliente pode construir a
sua casa quase só com a nossa
oferta de materiais.

Assim evoluímos e criamos o nosso espaço.

É com uma exposição adequada
ao cliente mais indeciso e profis-

Como é que se podem diferenciar da
concorrência e captar mais valor?

Esse carisma ajudou ao longo
destes anos todos, a consolidar a
sua posição no mercado, sempre
atenta aos ciclos económicos vividos no percurso e que nem sempre foram fáceis.

A CIMACA

Quais

além do comércio duma alar-

gada gama de produtos, com um amplo e moderno showroom, que outros serviços são disponibilizados
aos clientes?

Complementamos o negócio com
um serviço de entrega ao domicílio, que procuramos que funcione
em tempo útil, sendo uma mais-valia para a sustentabilidade do
negócio.
Será porventura o elo forte que
nos liga ao cliente.

Acreditamos que cada casa conquistou o seu espaço no mercado e com dignidade e seriedade
o vamos mantendo ao longo dos
tempos, sendo difícil haver grandes oscilações sem sacrifícios.
Por isso, e tendo por base que
o negócio é idêntico para toda a
concorrência, só mantendo uma
postura séria no mercado seguramos a nossa área de intervenção e dignificamos a relação com
os parceiros de negócio.

outras crises ao longo da sua
existência?

Lutamos sempre pela nossa
independência económica e
financeira que nos ajuda a superar as oscilações cíclicas de
mercado e que por vezes são
difíceis de ultrapassar.

Será essa a mais-valia operacional que nos resta preservar.

Daí a nossa preocupação em
mantermos a sustentabilidade
da CIMACA como prioridade
absoluta, vencendo os picos
negativos dos ciclos económicos que fazem parte da vida
empresarial e até do progresso.

A pandemia

Quais

veio criar dificuldades

adicionais às empresas, nomeadamente a nível económico.

Como

tem a empresa lidado com esta e

as metas a atingir nos

próximos anos para que haja um
crescimento sustentável da empresa.

Relativamente ao futuro, e pensando que o que nos espera não
será para fortes incrementos,
antes pelo contrário, estamos
focados em manter os volumes
consolidados, adequados à nossa estrutura comercial atual.
A população não aumenta e envelhece, as políticas governamentais
não favorecem a nossa atividade
com problemas que se não resolvem em tempo útil, pelo que falar
em crescimento nesta conjuntura
não é a nossa prioridade.
As associações instituídas para
nos proteger e ajudar o governo
a ajustar as condições de trabalho, no sentido de melhor e maior
produtividade, são silenciadas
em detrimento de outros interes-

ses que se sobrepõem à vida
quotidiana dos pequenos operadores do mercado.
Trabalhamos para melhorar a
nossa rentabilidade, aproveitando todo o saber dos nossos
colaboradores numa política de
gestão descentralizada.
Queremos as melhores relações
com todos os parceiros comerciais e defender a nossa marca
- CIMACA!

CIMACA - Materiais de Construção, SA
Rua 5 de Outubro, 3300
4430-800 Avintes - Vila Nova de Gaia
Tel.: 227 877 330; Fax: 227 827 112
E-mail: cimaca@cimaca.pt
Site: www.cimaca.pt
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> técnica
A importância da escolha acertada e uso correto de uma
impermeabilização I Hélder Gonçalves, Gestor de Produto da Saint-Gobain Portugal

ou inexistente, e são consideravelmente elevados face a custos de uma
definição correta e execução do sistema de impermeabilização inicial. A
par desta situação, as intervenções
em espaços habitáveis ou em uso,
são também um fator de transtorno
crescente em matéria de conforto e/
ou bem-estar.

Ao pensar-se em impermeabilização, é importante ter em consideração opções de escolha mais
corretas e/ou acertadas para poderem trazer benefícios futuros na
manutenção ou construção dos
espaços.
A escolha correta do tipo de impermeabilização dos espaços que estão sujeitos a constante presença
de água é de relevante importância, uma vez que está adjacente
o desempenho e a durabilidade
das soluções integrantes, assim
como as de espaços contíguos à
mesma.
As questões de impermeabilização, nomeadamente o seu uso
adequado, são por vezes uma
necessidade menosprezada que
leva à degradação precoce dos
espaços, assim como prejuízos
materiais e financeiros - isto acarreta, por exemplo, a deterioração
de mobiliário e intervenções de
reparação para a resolução de
patologias. Estes custos de intervenção de reparação resultam de
uma impermeabilização deficiente
6

A premissa aquando da fase de decisão e seleção de materiais de impermeabilização deve considerar
aspetos como: as circunstâncias dos
espaços, com especial atenção para
a tipologia dos suportes, o tipo de
acabamento final e características
das áreas a intervencionar. Como
resultado, devem ser aplicadas de
forma correta, com uma prescrição
detalhada capaz de assegurar que na
fase de execução sejam aplicadas as
soluções tecnicamente adequadas e
pré-definidas.
Neste contexto, a “urgência” de soluções fiáveis e duradouras destaca-se,
e aqui surge a impermeabilização weberdry 824. Esta solução é baseada
numa argamassa monocomponente,
flexível, para a impermeabilização de
paredes e pavimentos interiores, varandas, terraços, piscinas e reservatórios de água potável.
Simultaneamente com a argamassa,
fazem parte da solução os acessórios
específicos para reforço localizado ou
execução de pormenores, como por
exemplo a rede de fibra de vidro com
tratamento antialcalino weberdry rede
90 ou a banda deformável weberdry
roll.

rácios proporcionais, tornando o
processo de aplicação mais fácil e
assegurando que o desempenho
do produto é preservado.
Por efeito de ligantes minerais especiais utilizados na sua formulação, o produto weberdry 824 tem
um processo de cura acelerado
levando a sua capacidade para
ser revestível com cerâmica ou
pedra natural 24 horas após a sua
aplicação, proporcionando rapidez
de execução nas várias etapas
decorrentes em obra. Mencionar
ainda que este produto mantém a
potabilidade da água, uma característica atestada pela Declaração
EPAL 1967/04/2018 que aprova a
utilização em situações de contacto com água destinada a consumo
humano.
Concebido com ligantes minerais
especiais, aditivos específicos e
elevados teores de resina, o produto weberdry 824 assume uma elevada flexibilidade e aderência como
características fundamentais para o
correto desempenho em situações
de maior exigência. Esta solução
é adequada tanto para obra nova
como para obras de renovação, estando preparada para ser aplicada
sobre suportes cimentícios porosos
(betão, betonilha ou reboco), pedra
ou cerâmica e gesso cartonado. Por
se tratar de um produto monocomponente pré-doseado, é eliminado o
risco de misturas vulgarmente verificadas de forma incorreta, quando
usados produtos bicomponentes
com necessidade de mistura de

Por último, evidenciar que a preocupação sobre escolhas corretas
de materiais ou produtos que
sejam adequados às necessidades de cada projeto ou situação,
assim como a definição em projeto de uma prescrição pormenorizada e clara, conduzem a uma
mais-valia na preservação ou desempenho dos espaços.

Saint-Gobain Portugal S.A.
Rua da Carreira Branca
Zona Industrial de Taboeira
3800-055 Aveiro
Site: weber.saint-gobain.pt
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> técnica
LENA® ARGATECNIC - “Sustentabilidade ambiental a crédito”
Cristiana Bonifácio, Direção Técnica e Industrial da LENA® ARGATECNIC

tes de madeira um exemplo disso,
aumentando o ciclo de vida destes
materiais.
A LENA® ARGATECNIC tem investido também numa otimização
do processo de fabrico de forma a
conseguir a total reutilização dos resíduos resultantes da produção das
argamassas.

Existe ainda um longo caminho a
percorrer no que diz respeito à sustentabilidade ambiental. Estamos
neste momento a consumir recursos
acima das nossas possibilidades,
para os quais “já não temos direito”.
Todos os esforços que têm sido levados a cabo, estão ainda longe de
produzir o efeito desejado.
Ciente desta necessidade, de trabalhar para um futuro mais sustentável,
a LENA® ARGATECNIC realiza já
há vários anos separação dos seus
resíduos e encaminha-os para respetiva valorização, seja plástico ou
cartão, resultante dos desperdícios
de fabricação. Para além disso, recorre a fornecedores que fornecem
materiais reciclados, como é o caso
do plástico utilizado no acondicionamento das suas paletes, assim
como fornecedores que fomentam
a economia circular, sendo as pale8

Ao nível dos produtos, dispõe de
uma gama de argamassas ecológicas para reabilitação, na medida
em que incorporam cal e pozolanas
(isentas de cimento), permitindo
deste modo criar a compatibilidade
química e mecânica perfeita com
os suportes antigos. Neste contexto das argamassas sustentáveis, a
LENA® ARGATECNIC realizou um
projeto (apoiado pelo fundo europeu
FEDER no âmbito P2020, CENTRO-01-0247-FEDER-038360)
- Eco Innovation for sustainable
mortars, que consistiu no desenvolvimento de uma argamassa
sustentável para revestimento, com
propriedades isolantes e resistente
ao fogo. Recorreu-se à utilização
de matérias-primas naturais e ecológicas, com o mínimo de impacte
ambiental possível, como é o caso
da perlita e vermiculita expandidas.
A perlita é um mineral de origem
vulcânica e a vermiculita um mineral

natural, formado principalmente
por silicatos de ferro e magnésio. Após expansão, estes minerais tornam-se extremamente
leves e constituem cargas com
elevado poder de isolamento
térmico e acústico, para além
de serem incombustíveis.

Perlita expandida

Brevemente será disponibilizada
informação mais detalhada sobre o
produto em: www.eco.argatecnic.pt

Vermiculita expandida

O produto desenvolvido teve
como base a utilização destas
cargas, obtendo-se uma argamassa leve, tixotrópica (permitindo a aplicação de elevadas
espessuras), com excelente
trabalhabilidade, altamente permeável ao vapor de água e com
bom poder de hidrofugação.
É igualmente uma argamassa
fibrada, com baixo módulo de
elasticidade dinâmico e, portanto, com boa resistência à
fissuração.
Para além destas características
fundamentais, as que mais se
destacam dizem respeito à sua
capacidade de isolamento térmico, acústico e de resistência ao
fogo: ignífuga (classe A1).

LENA® ARGATECNIC
Rua dos Castanheiros, 11, Boa Vista
2420-415 Leiria
Tel.: 244 723 720; Fax: 244 723 040
E-mail: geral lena.pt
Site: www.lena.pt
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> obrigações fiscais
>

Obrigações Fiscais
agosto

/ 2021

Até ao dia 10

- IVA - periodicidade mensal - declaração periódica (JUN.21)
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - entrega de declarações (JUL.21)
- IRS - declaração mensal de remunerações AT (JUL.21)

Até ao dia 12

- IVA - comunicação à AT das faturas emitidas em JUL.21

Até ao dia 16

- IVA - periodicidade trimestral - declaração periódica (2.º TRIM.21)
- IVA - periodicidade mensal - pagamento (JUN.21)

Até ao dia 20

- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - pagamento (JUL.21)
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - pagamento (JUL.21)
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - pagamento (JUL.21)
- IRC/IRS - retenções na fonte (JUL.21)
- SELO - pagamento do relativo a JUL.21
- IVA - declaração recapitulativa - regimes mensal e trimestral
- IVA - periodicidade trimestral - pagamento (2.º TRIM.21)
- IVA - pequenos retalhistas - declaração e pagamento (2.º TRIM.21)

Até ao dia 31

- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em AGO.21
- IMI/2020 - pagamento da 2.ª prestação

www.portaldasfinancas.gov.pt
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, 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
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> materiais/equipamentos
>

ADHERE - Colagem de cerâmicos
SECILTEK

cerâmicos (ou pedra natural),
produto de colagem e, por fim,
o preenchimento das respetivas juntas. Este sistema está
exposto a variações de origem
higrotérmica que exigem uma
resposta à altura por parte dos
materiais utilizados, para que
não percam as suas propriedades e, consequente, desempenho ao longo do tempo.
As soluções ADHERE da SECILTEK são colas de construção à
medida das exigências de cada
aplicação, com trabalhabilidade
otimizada e desempenhos garantidos.

Os desafios da construção, tanto
em obra nova como em reabilitação, exigem soluções diferentes
nos sistemas de colagem. Portugal é um dos países europeus
que mais utiliza o revestimento
cerâmico em fachadas e em paredes e pavimentos interiores.
Esta prática confere uma boa durabilidade ao edifício, bem como
um desempenho estético e fun-

A gama ADHERE está dividida em soluções para interiores,
exteriores e usos específicos,
contendo ainda uma oferta de
produtos para preenchimentos
de juntas de cerâmicos para interiores e exteriores.

SECILTEK
Apartado 2
2406-909 Maceira LRA
Tel.: 244 770 220
E-mail: comercial.seciltek@secil.pt
Site: www.seciltek.com

cional. No entanto, as más práticas de colagem e a inadequada
escolha do produto podem levar
a diferentes patologias, donde
se destacam as perdas de aderência e consequente desprendimento de revestimentos, ocorrências que podem resultar em
consequências dramáticas.
Os sistemas de revestimento
são constituídos por ladrilhos
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> materiais/equipamentos
>

Volcalis EASY

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

>

XYLOPHENE HYDRO - tratamento preventivo e curativo de madeiras I PPG Dyrup
inseticida e fungicida. Este produto
apresenta um odor mais suave
dada a sua base aquosa, e é detentor da mais elevada classificação de
emissões para o ar interior (A+).

Volcalis EASY foi recentemente reconhecida com a certificação francesa ACERMI e está disponível em
espessuras de 50 a 220 milímetros.

Xylophene Hydro é um produto de
eficácia comprovada que proporciona uma secagem rápida de 48
horas, garantindo um tratamento de
madeiras sem que estas sejam sujeitas a alteração de cor.

Empenhado em contribuir positivamente no esforço de requalificação dos edifícios e combate
à pobreza energética, o Grupo
Preceram reforçou a gama de
isolamentos Volcalis com novos
produtos e espessuras.
Assegurando a proteção e manutenção da qualidade das madeiras, o Xylophene Hydro é o novo
produto aquoso que vem reforçar
a gama de produtos Xylophene a marca da PPG Dyrup especializada no tratamento preventivo e
curativo de madeiras.

Destaque para a Volcalis EASY,
uma lã mineral em manta flexível,
fornecida em rolo, para isolamento 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 perda de energia.

>

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

Destinado a proteger todo o tipo
de madeiras, Xylophene Hydro
previne e cura vários tipos de infestações, garantindo o tratamento anti-caruncho, anti-térmitas, de

AEROPAN® - A nova geração de isolamentos térmicos

Disponível em embalagens de 1 e
5 litros, este novo produto Hydro é
ideal para ser aplicado em móveis,
parquets, entre outros objetos de
madeira para espaços de interiores
ou exteriores.

PPG Dyrup, SA
Rua Cidade de Goa, 26
2685-038 Sacavém
Tel.: 218 410 200
Fax: 218 420 293
E-mail: clientes.dyrup@ppg.com
Site: www.dyrup.pt

I Grupo Gint

O Grupo Gint, atento às inovações na
indústria dos isolamentos térmicos,
assegurou a representação exclusiva
do inovador AEROPAN®, um painel de
isolamento térmico, produzido em Aerogel.

Com uma espessura de 10 mm - e
uma condutividade térmica de 0,015
W/mK - o Aeropan® permite reduzir
a dispersão de energia recuperando
espaço útil em edifícios civis, comerciais e residenciais.
As características do painel são:
condutividade térmica mínima, flexibilidade e resistência à compressão,
hidrofobicidade e fácil instalação.
Este produto é ideal para aplicar em
paredes externas e internas, divisórias, preenchimento de janelas, telhados e para pontes térmicas.
A escolha perfeita para a reestruturação interior e exterior, bem como
recuperação de edifícios e edifícios
históricos sujeitos a restrições arquitetónicas, que exijam níveis superiores de conforto de vida.

O Aeropan® é constituído por um isolamento nanotecnológico em aerogel,
acoplado a uma membrana respiratória de polipropileno reforçada com fibra
de vidro, e foi projetado para isolamento térmico de espessura reduzida, em
zonas interiores ou exteriores.
12

Gint Portugal: Grecogeste Trading de Produtos
e Serviços, SA
Rua Dr. Afonso Quintela 161
4620-914 Nespereira (Lousada)
Tel.: 255 810 570
E-mail: geral@gintglobal.com
Site: www.gintglobal.com
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> materiais/equipamentos
>

Quatro produtos certificados Cradle to Cradle

I GROHE
produto é projetado e fabricado para
aproveitar os seus componentes na
fase final de vida na criação de novos produtos. Os recursos podem ser
reutilizados indefinidamente, o que
vai muito além da reciclagem convencional. Os produtos certificados Cradle to Cradle® são avaliados em cinco
categorias: saúde e reutilização dos
materiais, energia renovável, gestão
da água, justiça social.

As torneiras GROHE BauEdge,
tamanho S, GROHE Eurosmart, tamanho S e GROHE Eurosmart de cozinha, bem como
o conjunto de duche GROHE
Tempesta são certificados Cradle to Cradle® (C2C) no nível
gold. São quatro produtos da
marca GROHE, líder global de
soluções completas de casa
de banho e de acessórios de
cozinha, que obedecem ao
revolucionário conceito C2C,
cada vez mais significativo no
percurso para atingir uma economia circular.

>

A GROHE - com taxas de reciclagem de resíduos de 99%, e utilização de latão com proporções de
reciclagem de até 80% - há anos
que se aproxima de uma economia
circular. Agora, a marca global está
a dar o próximo grande passo - de
um modelo linear para a criação de
valor circular, ao lançar quatro dos
seus produtos mais vendidos com
a certificação Cradle to Cradle®. Um
sucesso ainda mais digno de nota
se atendermos a que a GROHE
alcançou logo o nível gold com os
quatro produtos submetidos para
certificação. Depois de, em abril

De linear a circular - o modelo económico do futuro

A abordagem C2C considera o ciclo
de vida na totalidade. Em contraste
com o modelo linear, o C2C permite
à GROHE reduzir de forma drástica
a utilização de novos recursos: cada

GROHE Portugal
Zona Industrial de Areeiros, Apartado 167
3850-200 Albergaria-a-Velha
Tel.: 234 529 620
E-mail: comercial-pt@grohe.com
Site: www.grohe.pt

Sistema de proteção de parede e cortinas hospitalares - Vinytec

O sistema de proteção de parede e
cortinas hospitalares, é a primeira
linha de defesa contra danos em
áreas de tráfego intenso.

O sistema oferece uma solução
moderna, decorativa e muito funcional. Ao utilizar as proteções
Vinytec assegura a diminuição da
manutenção e as despesas de
reparação a longo prazo, assim
como os locais de instalação irão
apresentar sempre um aspeto limpo e cuidado.
Este é um material certificado, resistente à abrasão e absorção de
impactos, formulação antibacteriana e isenta de metais pesados,
resistência ao fogo Classe B1.
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de 2020, ter mudado para uma produção neutra de CO2, e de em 2021
estar a substituir todos os componentes de plástico nas embalagens dos
More Shape
produtos por alternativas ecológicas,
a GROHE está, mais uma vez, a reforçar o seu compromisso com uma
transformação sustentável.

O impacto sustentável das torneiras GROHE BauEdge e da GROHE
Eurosmart é ainda potenciado pela
tecnologia SilkMove ES (em que ES
significa poupança de energia), que
evita o uso desnecessário de água
quente, fornecendo apenas água fria
com a abertura da torneira na posição
central. Desta forma, a tecnologia
SilkMove ES da GROHE pode ajudar a reduzir a pegada de carbono
de um edifício - característica crucial
tendo em conta que as emissões de
carbono de edifícios e da construção
constituem quase 40% das emissões
globais de carbono.

As proteções de paredes da
Cortartec são compostas por
um perfil de alumínio fixado à
parede com ou sem suportes
de afastamentos. A sua cobertura de vinil absorve os impactos através dos seus apoios
em perfil de borracha e oferece
uma solução moderna, com um
design decorativo e muito funcional. Perfis de 4 m de comprido podem ser produzidos em
32 cores diferentes. Graças à
sua formulação antibacteriana
e isenta de metais pesados, é
ideal para utilização em instalações de saúde como hospitais, clínicas e áreas de processamento alimentar, lares,
escolas, áreas públicas, escritórios, etc.
Gama completa:

I Cortartec

Para complementar, o Sistema de
Cortinas hospitalares oferece também, para todo o tipo de instalações médicas, hospitalares e sanitárias, durabilidade e uma elevada
resistência. O sistema é eleito pelas suas características antibacterianas e ignífugas, apresenta uma
estética elegante e funcional. Para
além de ter uma montagem muito
simples e intuitiva. A estrutura do
sistema é inteiramente em alumínio anodizado ou termo lacado a
branco com suspensões em aço
inox e deslizadores teflon auto lubrificáveis e antirruído.
É uma maneira simples e não invasiva de proporcionar um grande
senso de conforto aos pacientes
durante a hospitalização e, acima
de tudo, durante os tratamentos
íntimos.

• Proteção de parede LED;
• Proteção de parede e corrimão;
• Proteção de esquinas;
• Roda-macas;
• Roda-cadeiras;
• Proteções antichoque para garagens e parques estacionamento;
• Placas de vinil entre outros...

Cortartec
Rua Casal dos Mortais, 10 B
2625-692 Vialonga
Tel.: 219 824 133
E-mail: geral@cortartec.net
Site: www.cortartec.net

>
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> materiais/equipamentos
>

Soluções de Revestimentos

I Poweresin
Principais serviços
• Microcimento
Produto à base de cimento, permite
um revestimento altamente decorativo,
com elevadas prestações químicas e
mecânicas.
• Autonivelamento Epoxi
Autonivelante epoxi formulado para
conseguir um acabamento liso e de elevada resistência química e mecânica.
• Autonivelante Poliuretano
Produto com acabamento liso e elástico.
Resiste ao UV e à fissuração.
• Multicamada com Quartzo
Produto excelente, indicado para qualquer indústria.
Sistema contínuo e de fácil manutenção, com acabamento brilhante, meio
brilho ou mate.

A Poweresin é uma empresa
recente no mercado, com trabalhos executados em todo o
país, assegurando com qualidade e rapidez cada situação solicitada. Uma equipa
dinâmica, com experiência
e trabalho em produtos de
base resinas Epoxy, Metacrilato, Poliuretano, Acrílica,

>

Argamassas Cimentícias, Microcimento, etc. que oferecem uma
excelente resistência mecânica
e química, boa durabilidade, fácil
limpeza e manutenção a baixo
custo.
Com serviços abrangentes em
revestimentos de pavimentos e
paredes contínuos: quartzo co-

lorido, pinturas e autonivelante
(anti deslizante/antiderrapante e
flexível), anti poeiras, flocos e impermeabilização que podem ser
aplicados sobre bases de cerâmica, betonilhas, betão, madeira e
outros. Proporcionam as melhores
soluções decorativas e desenvolvem um serviço dinâmico e integral ao sector da construção.

Inovação e tecnologia nos novos lançamentos

• Pinturas
Pintura em pavimentos e paredes com
Epoxi e POLIURETANO.
Acabamento com uma grande variedade de cores.

Poweresin
Rua de Gatões, 1130
4460-026 Guifões, Matosinhos
Tel.: 223 192 090; Telm.: 913 359 195
E-mail: geral@poweresin.pt
Site: www.poweresin.pt

I Roca
O design Rimless Vortex da In-Wash®
In-Tank® faz desaparecer o tradicional
rebordo da sanita e tem uma forma interna otimizada que, juntamente com
a tecnologia de injeção de ar Soft Air,
gera um poderoso fluxo de ar 360, em
forma de espiral, que distribui a água,
de forma uniforme e controlada, por
todo o interior da sanita, o que resulta
numa limpeza completa, eficaz e silenciosa.
Além de todas as funcionalidades com
vista à higiene total, a In-Wash® In-Tank® vem também munida do novo
e exclusivo esmalte Supraglaze: um
acabamento hidrofílico cristalizado
que proporciona uma superfície interna anti-aderente que viabiliza o efeito
de limpeza da água. É aplicado em
cima do esmalte tradicional, garantindo uma superfície ainda mais suave e
sem porosidade.

A In-Wash® In-Tank®, a smart
toilet inteligente com cisterna integrada, o Smart Shower, com
configurações e programação
personalizáveis através do telemóvel, e o Senceramic®, a revolução em material porcelânico para
a zona do duche, destacam o
16

compromisso da Roca para com
o desenvolvimento de soluções
personalizadas e intuitivas que
irão melhorar a experiência nos
espaços de banho.
A In-Wash® In-Tank® combina todas as funcionalidades das smart

toilets da Roca numa única peça
compacta com cisterna integrada. Como não há necessidade
de tanque externo ou embutido,
tanto nas versões suspensa e ao
chão, poderá ter menos de até 20
cm, ao contrário do que sucede
com as sanitas convencionais.

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
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> materiais/equipamentos
>

Condutas Fujitsu

A Eurofred, empresa que se consolidou como um parceiro para todos os profissionais que procuram
uma solução integral para as suas
necessidades de climatização,
nos processos industriais, qualidade do ar interior e refrigeração,
apresenta a gama de unidades de
ligação a condutas Fujitsu, ideal
para se adaptar a qualquer necessidade e contribuir para a máxima
eficiência energética.
Na gama de unidades de ligação
a condutas da Fujitsu encontram
várias series:
• Unidades com baixa pressão
estática: Pequenos troços de conduta com bomba de condensados.
Ideal para tetos baixos, com design estilizado, dimensões compactas e unidades interiores silenciosas. O design compacto desta
série, permite reduzir o espaço da

>

I Eurofred

instalação até 198 mm de altura e
450 mm de profundidade.
Os equipamentos desta série contam com um controlo de 6 velocidades e permitem trabalhar com
uma diversificada perda de carga
nas redes aerólicas mantendo um
caudal constante mediante uma
simples regulação no comando.
• Unidades com pressão estática
intermédia (0 a 90 Pa): Conduta
Slim. A opção perfeita para instalar em espaços interiores com
tetos estreitos já que, conta com
um perfil de 198 mm de altura. Estes equipamentos permitem uma
instalação flexível oferecendo a
possibilidade de instalação oculta
no teto ou no chão e com a opção
de selecionar a direção de admissão do ar para se ajustar completamente ao espaço onde vai ser
instalado.

• Unidades com média pressão
estática. O design compacto da
unidade interior colocou a caixa
de controle na lateral da unidade, permitindo a instalação em
espaços estreitos até 270 mm
de altura. A manutenção destes
equipamentos é muito simples,
graças às melhorias desenvolvidas no fabrico do painel inferior
da “carcaça” interna com duas
peças. É possível instalar estas
unidades embutidas no teto ou
penduradas, e como nas séries
anteriores, selecionar um amplo
alcance de pressão estática.

teriores através do motor do ventilador DC. Estes equipamentos
podem chegar a atingir valores
de pressão estática de 0 a 200
Pa ou 300 Pa em função do modelo.
Todas as séries da gama de
Condutas da Fujitsu contam com
uma tecnologia de excelência,
compressores e ventiladores DC
que permitem obter rendimentos
muito superiores a outros sistemas e com um menor consumo
energético.

• Unidades com alta pressão estática. Os equipamentos desta
série destacam-se por ter uma
instalação simples, o tamanho
compacto e leve e baixo consumo energético, permitindo uma
seleção de pressão estática com
um valor muito maior que as an-

Placas mate e anti-dedadas: elegância muito fácil de limpar

Eurofred Portugal SA
Edifício Volvo. 1º Dtº
Estrada nacional 10 Km 138.100
2695-671 São João da Talha
Tel. 219 947 810
Site: www.eurofred.pt

I Geberit
importante contribuição para
a poupança de água. As placas de descarga Geberit ajudam à utilização sustentável
dos recursos graças à sua
dupla opção de descarga,
ajustável a apenas 3 ou 4,5
litros de água, conforme se
escolha a meia descarga ou
a descarga completa depois
de usar a sanita.

As cores mate estão a triunfar em
todos os campos do design; até
mesmo a indústria automóvel está
a começar a incluir acabamentos
mate nos seus modelos mais recentes que despertam um novo
conceito de elegância. A Geberit,
especialista em louça sanitária e
tecnologia para a casa de banho,
apresenta acabamentos mate em
todos os modelos da sua vasta
gama de placas de descarga da
água da sanita.
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Mas isto não é tudo. A marca também inclui acabamentos em cores mate com revestimento anti-dedadas easy-to-clean para que
a última moda em estética traga,
também, um extra de funcionalidade. Efetivamente, o revestimento especial anti-dedadas das
placas de descarga Geberit impede que se notem as marcas dos
dedos na sua superfície. Assim,
a placa de descarga apresenta
sempre um aspeto impecável e

a sua limpeza converte-se numa
tarefa muito rápida, fácil e respeitadora do meio ambiente dado
que já não é necessário usar
detergentes ou outros produtos
contaminantes. Basta passar um
pano húmido e consegue-se uma
limpeza perfeita.
Esta nova característica da gama
de placas de descarga Geberit traz
um extra de elegância e higiene à
casa de banho, que se junta à sua

A gama de placas de descarga Geberit disponibiliza um
total de quase 60 referências com revestimento mate
anti-dedadas, em cores diferentes e em todos os modelos, para satisfazer todos os
gostos e necessidades.

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
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