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Entrevista I Lurdes Soares e Manuel Moreira, Administradores da Perface 

“Apesar de uma maior representa tividade 
no sector das caixilharias, aquando da 
crise que assolou o nosso país, nomea-
damente no sector da construção civil, 
a Per face alargou o seu core-business. 
Possui hoje uma vasta gama de perfis es-
pecíficos para outras áreas como as ilu-
minações e mobiliário, alvo de crescente 
procura a cada dia que passa.” (pág.4)
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A tecnologia e os desafios da 
sustentabilidade, para não 
falar da mudança de estilos 
de vida e das expetativas das 
pessoas, estão a suscitar o 
surgimento de múltiplas so-
luções não convencionais na 
área dos edifícios, em particu-
lar nos sectores da habitação 
e do lazer.

A construção modular de di-
versos tipos já não é nova e 
tem estado a fazer o seu ca-
minho, mas as casas em “kit”, 
algumas compostas por ele-
mentos que recorrem a técni-
cas de impressão em 3D, são 
algo novo e que está a me-
recer a atenção de grandes 
investidores internacionais e 

pode vir a ter um impacto re-
levante.

Embora o mercado para este 
tipo de edifícios produzidos 
maioritariamente em proces-
so industrial ainda seja pouco 
expressivo, pese o cresci-
mento recente da construção 
modular, deveremos prepa-
rar-nos para uma alteração 
progressiva na cadeia de va-
lor do sector da construção e 
nos papéis dos seus atores.

No início, a questão poderá ser 
encarada como propiciadora 
de novas oportunidades, mas 
rapidamente se pode transfor-
mar numa tendência irrever-
sível e estrutural com implica-

ções profundas na vida das 
empresas e dos profissionais 
do sector.

O compromisso europeu com 
a descarbonização e a orien-
tação para uma economia 
circular poderão dar um forte 
empurrão a esta transição. A 
prioridade atribuída à indus-
trialização do processo de 
reabilitação de edifícios, no 
esforço que será realizado ao 
longo da próxima década (3% 
dos edifícios em cada ano), 
cujos apoios estão a ser dese-
nhados, é um bom exemplo.

Já agora, a taxa de carbono 
também irá aplicar-se aos edi-
fícios…

> Editorial
> Sumário
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O Índice de Produção na Construção cresceu 7,7% em junho, o que 
traduz um abrandamento de 0,4 pontos percentuais (p.p.) relativamente 
ao mês anterior. Este resultado é 0,8% inferior ao observado em junho 
de 2019. O emprego e as remunerações apresentaram variações ho-
mólogas de 2,5% e 8,5% (variações de 3,0% e 12,9% no mês anterior), 
respetivamente.

Produção na Construção aumentou 7,7% 
junho 2021 

Em junho, estima-se que os custos de construção de habitação nova 
tenham aumentado 6,5% em termos homólogos, mais 0,4 pontos per-
centuais (p.p.) face ao observado no mês anterior. Este perfil deveu-se 
à aceleração (0,8 p.p.) dos preços dos materiais. O preço dos mate-
riais e o custo da mão de obra apresentaram, ambas, variações de 
6,5% face ao período homólogo.

Custos de construção aumentam 6,5% 
em termos homólogos - junho de 2021

> Dados da Construção (Fonte: INE)

Índice de custos de construção de Habitação nova 
junHo 2018 - junHo 2021 (2015 = 100)

 Índice de Produção na construção 
(2015=100) total e segmentos
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uma forma relâmpago colocar os 
clientes a par de todas as novida-
des.

Mais recentemente, a inaugura-
ção de um showroom como veí-
culo de apresentação ao cliente 
do produto acabado funciona 
também como uma mais-valia no 
processo de escolha do sistema 
pretendido, dado o leque extrema-
mente extenso de opções.

Em resumo, o balanço que faze-
mos destes 25 anos é sem dúvida 
positivo a todos os níveis.

Quais as principais áreas de ne-
gócio da perface? Que produ-
tos comercializam?

Operamos como elo de ligação 
entre a extrusora e o serralheiro. O 
nosso público-alvo são sem dúvida 
os profissionais de serralharia.

Temos um portfólio imenso de pro-
dutos, todos eles certificados pelas 
entidades competentes e com um 
leque de aplicação adaptável a 
qualquer ideia. 

Aliam-se assim, para colmatar a 
sua própria necessidade e servir 
uma zona carente de fornecedo-
res desta matéria-prima, insta-
lando-se em Gandra, concelho 
de Paredes. Local este que viria 
a beneficiar com a criação de 
novas autoestradas, tornando-se 
privilegiada nos acessos.

Dadas as inúmeras potencialida-
des e aplicações que caracteri-
zam o alumínio, desenhava-se, 
desde logo, um trajeto de suces-
so.

Após a saída de Adriano Ferreira 
e a entrada de Manuel Moreira e 
Maria de Lurdes Soares na ad-
ministração, a Perface manteve 
a sua trajetória de crescimento 
de forma sólida, segura e res-
ponsável.

Apesar das várias contrarieda-
des que sofreu, incluindo um 
incêndio em 2000 que devastou 
quase todo o complexo indus-
trial, conseguiu renascer e ex-
pandir. Passa então de uma área 
inicial de apenas 350 m2 aquan-
do da sua fundação, para 2072 
m2 na atualidade.

Em 2017, a introdução de algu-
mas melhorias internas, bem 
como a passagem para duas 
pontes rolantes com capacidade 
de 3,2 ton. cada, vem permitir 
uma otimização de todo o proces-
so de cargas e descargas.

O investimento no marketing e 
design do catálogo de produtos, 
incluindo a sua divulgação nos 
diversos meios de comunicação, 
vem contribuir também para de 

a perface comemora este ano 25 
anos de atividade. como descreve 
a empresa e o seu percurso?

A Perface nasceu em 1995, pelas 
mãos de Vitorino Moreira e Adriano 
Ferreira.

Na sua génese residia a vasta ex-
periência e know-how no sector 
do alumínio partilhada pelos seus 
fundadores, proprietários já cada 
um deles da sua própria empresa 
da área, um como produtor e outro 
como consumidor.

Lurdes Soares e Manuel Moreira, Administradores da Perface

entrevista>
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Fatores influentes como escassez, 
redução de tempo de trabalho (mão 
de obra reduzida devido à pande-
mia), ou qualquer outro, forçam uma 
constante e permanente alteração 
dos preços, colocando todos desta 
cadeia sob uma pressão exponen-
cial.

A pandemia trouxe consigo uma 
mudança nos padrões de vida das 
pessoas, quer a nível pessoal quer 
financeiro onde hábitos esquecidos 
foram retomados. A reabilitação das 
casas passou a ser uma prioridade 
para criar condições para situações 
futuras que possam surgir, e por essa 
razão, a procura continua a crescer.

Que objetivos definiu a empresa 
para os próximos anos? 

Acima de tudo, pretendemos ser 
uma organização de referência. Tra-
balhamos desde sempre sobre uma 
base de ética e rigor, princípios estes 
que foram passados a toda a equipa 
e que continuam a ditar o trajeto da 
empresa.

Com a terceira geração já integrada 
nos quadros da empresa e munida 
de uma equipa fortemente empenha-
da e motivada, sem a qual nada teria 
sido possível, continuaremos a abrir 
a porta todos os dias com a missão 
de superar as expetativas dos nos-
sos clientes. Trabalhar para fazer a 
diferença.

PERFACE® - Alumínios, Lda
Rua D. Afonso Henriques, 2
585-237 Gandra
Tel.: 224 160 709 
E-mail: geral@perface.com.pt
Site: www.perface.com.pt

de painéis para todo o tipo de 
coberturas e fachadas. A facili-
dade e rapidez de montagem, 
bem como a elevada economia 
energética resultante da sua ca-
pacidade de isolamento térmico, 
são fatores decisivos na escolha 
do cliente e muito procurado nos 
dias de hoje.

construir relações de proxi-
midade com os clientes e par-
ceiros é algo imprescindível 
para a sustentabilidade de um 
negócio. de Que forma gerem 
estas Questões?

De facto, inovar, responder com 
eficiência criar ligações que re-
sultem, são as nossas palavras 
de ordem, tentando sempre im-
putar o máximo de qualidade em 
tudo o que fazemos.

A atuar num raio de mais de 150 
km2 e com um serviço de distri-
buição executado por uma fro-
ta constituída por três viaturas, 
a empresa trabalha com várias 
extrusoras e lacagens de reno-
me a nível nacional, o que ga-

rante o fornecimento atempado 
de material de exímia qualida-
de.

A captação de parcerias também 
tem sido uma aposta ganha pela 
empresa, consolidando a sua 
participação em variados proje-
tos de relevo, alguns dos quais 
levaram à criação de novas sé-
ries e matrizes para concretizar 
com sucesso esses mesmos 
projetos.

Ao longo da sua existência, a 
Perface conseguiu superar uma 
série de contrariedades e assu-
mir uma posição de liderança. 
Para isso contribuem a execu-
ção de um serviço pautado por 
elevados padrões qualitativos e 
o cumprimento minucioso das 
responsabilidades assumidas 
com todos os parceiros, sejam 
eles fornecedores ou clientes. 
Graças a esta postura e à sus-
tentabilidade financeira conquis-
tada, a Perface tem sido distin-
guida nestes últimos anos com 
o estatuto de PME Líder.

relativamente à assistência 
técnica e pós-venda, disponi-
bilizam algum tipo de serviço 
aos vossos clientes?

A nossa missão não termina 
com a entrega. Na existência de 
qualquer dúvida ou problema, 
colocamo-nos à disposição para 
ajudar.

Quais são atualmente os maio-
res desafios para o sector? 

O ano de 2020 foi um ano à 
prova de fogo. Contrariando to-
das as expectativas de sucesso 
previstas, fomos todos postos 
à prova na nossa capacidade 
de adaptação, resiliência e oti-
mismo. Apesar do mercado da 
construção não ter sido um dos 
sectores mais afetados pela 
pandemia, apresentando até um 
resultado positivo face a outras 
atividades, o maior desafio tem 
sido sem dúvida a obtenção da 
matéria-prima. Temos assistido 
ao longo destes meses a uma 
crise nunca antes vista relativa-
mente à sua disponibilidade e 
custo.

Desde a porta à janela, varanda, 
portão, telhado ou fachada, possuí-
mos várias soluções e sistemas.

Na palete das cores, as texturadas 
e mates são a tendência atual do 
mercado, influência de arquitetos 
mais arrojados e vanguardistas. 
Apesar de não fazerem parte do 
nosso stock têm resposta célere, 
dado contarmos com o excelente 
apoio de empresas parceiras nesta 
área. 
 
Apesar de uma maior representa-
tividade no sector das caixilharias, 
aquando da crise que assolou o 
nosso país, nomeadamente no 
sector da construção civil, a Per-
face alargou o seu core-business. 
Possui hoje uma vasta gama de 
perfis específicos para outras áreas 
como as iluminações e mobiliário, 
alvo de crescente procura a cada 
dia que passa.

Para além dos produtos supra-
mencionados e de um leque 
alargado de acessórios funda-
mentais para caixilharia, aposta-
mos também na comercialização 
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> técnica

Como empresa inovadora, a Saint-
-Gobain destaca-se no sector da 
construção por oferecer ao mercado 
soluções diferenciadoras das já exis-
tentes, que são uma mais-valia tanto 
na fase da construção e aplicação, 
como na melhoria da vida útil das ca-
sas e conforto de quem as habita. 

Deste modo, a Placo®, marca da 
Saint-Gobain Portugal, apresenta a 
sua placa de gesso laminado Habi-
to® - esta destaca-se primeiramente 
como uma solução única e sem con-
corrência nas suas valências. É uma 
das grandes inovações do mercado 
a nível de placas de gesso nos últi-
mos anos, sendo uma placa de gesso 
com núcleo 100% natural, para zonas 
secas interiores, com máxima capa-
cidade de cargas (não precisando 
de ferramentas especiais para fixar 
elementos), uma elevada resistência 
ao impacto e um maior nível de du-
rabilidade. A placa de gesso lamina-
do Habito® é mais resistente ao fogo 
e proporciona um maior isolamento 
acústico em sua casa. 

Com estas características particu-
lares, a instalação da placa Habito® 
é 100% compatível e igual às res-
tantes placas de gesso laminado. É 
uma placa mais robusta e com má-
xima capacidade de cargas - para 
uma carga de até 27 Kg por ponto 
de fixação basta usar um parafuso 
de rosca para madeira, para uma 
carga de até 61 Kg por ponto de 
fixação usamos uma bucha tipo 
borboleta e para uma carga pontual 
de 23 Kg em teto uma bucha tipo 
borboleta. 

É resistente aos impactos do dia-
-a-dia, sejam eles pelo movimento 
de móveis ou pessoas ou por des-
gaste natural. O elevado desempe-
nho acústico proporciona um maior 
conforto e harmonia em casa, uma 
vez que reduz consideravelmente o 
ruído de uma divisão para a outra.

A sua aplicação pode ser feita em 
divisórias e tetos, com a possibili-
dade de a conjugar em sistemas 
híbridos com outros tipos de placas, 

melhorando assim os seus desem-
penhos. Com a placa Habito® tudo 
se torna mais rápido e simples, 
uma vez que se adapta a qualquer 
projeto de construção, pautando-
-se também pela flexibilidade.

A placa Habito® é a primeira placa 
de gesso laminado a ter um ETA 
(European Technical Assessment) 
de placa estrutural para constru-
ções em aço leve ou em madeira.  
As novas tendências de mercado 
e a aceleração dos ritmos de vida 
levam à procura de novas soluções 
e assim, se o objetivo é remodelar 
uma divisão, decorá-la e persona-
lizá-la, com a placa Habito® é com 
certeza mais fácil. Peso e impacto? 
É um hábito.

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: www.placo.saint-gobain.pt

À medida que a construção evo-
lui, com ela aumenta a procura 
de soluções inovadoras que se 
adaptem às necessidades, cada 
vez mais emergentes, das casas 
e consequentemente das famí-
lias.

Placa Habito®, a inovação das placas de gesso, na sua obra
Bruno Ribeiro, Gestor de Produto da Saint-Gobain Portugal 

técnica
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> técnicatécnica

> Rodapés produzidos em PVC expandido I Profilpas Portugal

Considerando as crescentes exi-
gências às especificações dos ma-
teriais na construção e decoração 
atuais, a Profilpas desenvolveu e 
apresentou no mercado uma com-
pleta coleção de rodapés produzi-
dos em PVC expandido.

uma gama completa com ampla varie-
dade de escolha

A coleção apresenta 5 modelos, 
mais de 156 cores e a possibilidade 
de produção de qualquer decora-
ção selecionada pelo cliente.

este material reúne características 
técnicas excelentes, como:

• À prova de água

• Resistente ao choque

• Imune aos parasitas

• Isento de formaldeído

• Resistência aos detergentes 
  comuns

• Estabilidade dimensional

• Pvc reciclável

Acompanhando os padrões dos fa-
bricantes de pavimentos, a coleção 
disponibiliza, de origem, uma enor-
me variedade de decorações em 
madeira, das opções tradicionais 
até às mais modernas tendências. 
Foram também contempladas as 
cores metalizadas, o preto e o clás-
sico branco.

Destacam-se ainda o reduzido 
peso, a facilidade e polivalência na 
aplicação, fatores importantes no 
momento da prescrição ou planea-
mento de obra.

O rodapé em pvc expandido, as-
sinado pela Profilpas, é a solução 
ideal para qualquer projeto, seja 
residencial ou comercial, conjugan-
do a variedade de opções estéticas 
com excelentes características téc-
nicas.

Profilpas Portugal
Rio de Mouro, Portugal
E-mail: portugal@profilpas.com.pt
Site: www.profilpas.com

> BETÃO-S - Betão Seco pré-doseado I SECILTEK

A forma mais usual de fornecimento 
de betão é através das centrais de 
betão, o designado betão pronto, o 
qual é transportado até à obra por 
camiões autobetoneiras. No entan-
to, quando as obras se encontram 
em locais de difícil acesso e/ou as 
quantidades necessárias não justifi-
cam o fornecimento pela central de 
betão, o betão ensacado é a melhor 
solução.

A SECILTEK disponibiliza, na sua 
vasta oferta, uma gama de produ-
tos designada BETÃO-S - Betão 
Ensacado, com a garantia de per-
formance do Betão Pronto de cen-
tral. Com a simples adição de água 
à mistura pré-doseada é possível 
obter de imediato betão estrutural 
e arquitetónico, nas cores branco e 
cinza, assim como um microbetão 
fibro-reforçado para execução de 
lâminas de compressão em refor-
ços estruturais.

Estes produtos têm ganho uma ele-
vada preponderância no mercado, 
devido à versatilidade, qualidade e 
diversidade de aplicações que ser-
vem, sendo que a utilização como 

amarelo, laranja, castanho, antraci-
te e verde.

Por fim, quando há a necessidade 
de execução trabalhos que neces-
sitem de uma rápida conclusão a 
melhor solução será a utilização do 
BETÃO-S Estrutural Rápido, uma 
vez que permite a circulação auto-

betão aparente decorativo domina 
as preferências dos clientes. Para 
além do BETÃO-S Estrutural Cin-
za e BETÃO-S Estrutural Branco, a 
SECILTEK juntou um novo produ-
to, o BETÃO-S Estrutural Colorido, 
que garante as mesmas prestações 
dos congéneres cinza e branco, en-
contrando-se disponível nas cores 

móvel após 2h da sua aplicação.
ntes características técnicas.

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

setembro / 2021

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

até ao dia 13
- IVA - comunicação à AT das faturas emitidas em AGO.21        

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

até ao dia 20
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - pagamento (AGO.21)
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - pagamento (AGO.21)

- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - pagamento (AGO.21)                  
- IRC/IRS - retenções na fonte (AGO.21)
- SELO - pagamento do relativo a AGO.21
- IVA - declaração recapitulativa - regimes mensal e trimestral
- IRS / 2021 - 2.º pagamento por conta

até ao dia 30
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em SET.21
- IRC / 2021 - 2.º pagamento por conta
- IRC / 2021 - 2.º pagamento adicional por conta da derrama estadual
- AIMI - pagamento do relativo a 2021

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

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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> Novo site Gyptec com mais 
conteúdos e funcionalidades I Gyptec

Para além do 
acesso direto ao 
Manual Técni-
co e ao Gestor 
de Soluções, o 
novo site dispo-
nibiliza ainda um 
mirror site da pá-
gina da Gyptec 
na maior biblio-
teca mundial de 
objetos BIM, a 
BIMObject.com.

Paralelamente, existe a preocupação 
de continuar a disponibilizar online o 
máximo de informação, sobre os pro-
dutos e soluções Gyptec, também 
numa ótica informativa e comercial.

O novo site é mais um passo na 
constante melhoria da comunicação 
com os clientes, fornecedores, par-
ceiros e visitantes.

Gyptec - Gessos Técnicos, SA
Parque Ind. e Empresarial da Figueira da Foz
3090-380 Figueira da Foz
Tel.: 233 403 050
E-mail: geral@gyptec.eu; Site: www.gyptec.eu

A Gyptec Ibérica lançou recente-
mente o seu novo website, com 
uma nova imagem, conteúdos e 
funcionalidades. Com uma apre-
sentação moderna e totalmente 
responsivo (adaptado a qualquer 
equipamento, seja ele um com-
putador, tablet ou smartphone), o 
novo site dá resposta às necessi-
dades dos vários tipos de utiliza-
dores.

Destaque para o Apoio Técnico, a 
nova subpágina onde se reúnem 
soluções construtivas, recomen-
dações de prescrição e ferramen-
tas digitais de apoio ao projeto.

> Tinta acrílica Velvet I Barbot

tinta permite a remoção eficaz pois 
apresenta baixa absorção e exce-
lente lavabilidade. E o interior de 
sua casa fica com a “cara lavada”.

Por outro lado, esta solução livra 
o consumidor de muitas dores de 
cabeça, já que a aplicação desta 
tinta acrílica mate impede o apa-
recimento dos típicos riscos es-
branquiçados, sobretudo em cores 
escuras. Por essa razão, Velvet é a 
opção perfeita para uma boa cober-
tura das paredes de interior. Por fim, 
oferece resistência à alcalinidade e 
uma película que protege contra o 
aparecimento de fungos. 

A Velvet está disponível em deze-
nas de cores desde os brancos, 
passando pelos azuis, rosas e ver-
des, até às cores mais arrojadas 
como o vermelho e o bordeaux. Por 
isso, combina com qualquer deco-
ração ou estação do ano. 

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
 

Há uma tinta que combina na per-
feição com a casa de qualquer 
consumidor. Velvet é o nome da 
tinta acrílica da Barbot baseada 
em copolímeros 100% acrílicos 
da mais alta qualidade e pigmen-
tos de cargas resistentes à luz 
e intempérie. É a solução para 
interiores quando se procura ex-
celente lavabilidade e resistência 
ao risco, com acabamento ultra 
mate. O que “protege” o interior 
da casa dos trabalhos artísticos 
dos mais novos, que escolhem 
as paredes como tela em branco 
para dar “asas” à criatividade. Por 
isso, não tenha medo de apostar 
nas cores claras, basta um pano 
humedecido com um detergente 
vulgar e voilá… todos os riscos 
desaparecem. As manchas co-
muns do quotidiano, café, vinho, 
chá, entre outras, têm, com esta 
solução, os dias contados, esta 
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> Ideias para mudar a torneira I Roca

A torneira do lavatório é algo que 
pode trazer personalidade ao seu 
espaço de banho ou adicionar fun-
cionalidades tecnologias para a se-
gurança e eficiência nas rotinas de 
higiene. A Roca conta com um ca-
tálogo variado de propostas, desde 
clássicas a minimalistas, com tou-
chless ou até coloridas, para todos 
os estilos e necessidades.

o joystick ou cores como Preto 
Titânio, o Ouro Rosa ou o Preto 
Titânio Escovado, do revestimento 
exclusivo Everlux.

As torneiras para lavatórios da 
Roca inovam em propostas de 
poupança energética para um 
adequado aproveitamento dos re-
cursos. 

O detalhe e o design pode fazer 
toda a diferença no momento de 
escolha. Assim, uma torneira bi-
comando com manípulo em for-
ma de estrela terá lugar em ca-
sas clássicas. Os que procuram 
modernidade podem optar linhas 
minimalistas ou geométricas, en-
quanto os mais dinâmicos vão 
optar por ousadas formas como 

O sistema Cold Start impede a 
ativação acidental da caldeira ou 
do esquentador, uma vez que a 
abertura frontal da torneira é re-
servada à água fria. Por sua vez, 
a tecnologia Softurn® proporciona 
um alto nível de precisão e suavi-
dade no manípulo. E tudo isto sem 
esquecer os limitadores de caudal 
integrados que garantem uma re-
dução considerável no consumo 
de água.

Por último, se a ideia é reforçar a 
segurança e a higiene no espaço 
de banho, uma solução touchless 
permitir-lhe-á abrir e fechar a tor-
neira sem precisar usar as mãos. 
Com sensores de movimento in-
corporados na base ou na boca 
do cano, as torneiras eletrónicas 
da Roca ativam a saída de água 
e podem, inclusivamente, ser facil-
mente instaladas com bateria. 

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

> Portal Unibetão I Encomendar betão nunca foi tão fácil!

No Portal Unibetão já pode ter 
acesso à página exclusiva da sua 
obra, seguir as suas encomendas 
de betão e ainda agendar próxi-
mas entregas. Tudo à distância de 
um clique no seu computador ou 
smartphone.

a toda a informação de forma rápi-
da, fácil e eficiente.

No dia de entrega do betão recebe 
um alerta por SMS e/ou e-mail com 
a informação da saída do transpor-
te, previsão de chegada e um link 

Para realizar o agendamento faça 
o seu pedido a um dos nossos co-
merciais. Com a proposta recebe 
logo o código de seguimento para 
introduzir no Portal Unibetão e 
aceder à sua página exclusiva de 
cliente. Nesta página terá acesso 

para poder acompanhar o trajeto 
em tempo real. Com esta informa-
ção pode poupar tempo, dinheiro e 
evitar problemas. Após a entrega 
do betão, e ainda em obra, é tam-
bém possível confirmar a data e 
hora da próxima entrega.

Com o Portal Unibetão pode con-
sultar a qualquer momento as suas 
obras e ter uma visão contínua e 
integrada sobre o abastecimento e 
o planeamento da obra. Consegue 
ter informação em tempo real so-
bre as obras em curso, estado de 
fornecimentos, histórico e planea-
mento das entregas futuras, horas 
de chegada e saída de transporte.

Os equívocos, os desencontros e o 
tempo perdido vão deixar de fazer 
parte do seu dia-a-dia. Agora já vai 
poder ter maior controlo, menos 
desperdícios e menos custos.

Unibetão
Av. Eng. Duarte Pacheco, 19, 7º
1070-100 Lisboa
Tel.: 217 927 100
E-mail: geral.unibetao@secil.pt
Portal de Clientes: unibetao.secil.pt
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60x180 cm. A coleção Locus apre-
senta-se nos formatos quadrados 
60x60 e 90x90 cm, com um dese-
nho elegante e intemporal. Des-
taque ainda para as peças Quilt, 
com o efeito hidráulico, no formato 
30x30 cm.

Rule e Locus estão disponíveis no 
acabamento Soft Grip, um acaba-
mento superficial inovador, suave 
ao toque, mas com propriedades 
antiderrapantes que resulta em 
produtos de fácil limpeza e manu-
tenção para múltiplas aplicações: 
revestimento, pavimento ou facha-
da, em espaços públicos ou resi-
denciais, numa continuidade per-
feita entre interiores e exteriores.

Revigrés
Apartado 1
3754-001 Barrô - Águeda
Tel.: 234 660 100
Fax: 234 666 555
E-mail: revigres@revigres.pt
Site: www.revigres.pt

materiais/equipamentos>>>

> Coleções Kirei-Sabi I Revigrés

coleções Kirei 

Kirei transmite serenidade, atra-
vés de soluções simples, ele-
gantes e sóbrias.

Oito novas coleções de revesti-
mentos nos formatos 40x120 cm 
(Chic, Ethos, Unite e Neutral), 
30x90 cm (Elegance e Bold), 
30x60 cm (Shape) e 20x60 cm 
(Soft) cuja variedade de textu-
ras e formatos, em tonalidades 
neutras e orgânicas - assim 
como cores mais vivas - permi-
tem projetar ambientes harmo-
niosos, em espaços interiores. 

coleções sabi 

Sabi desdobra-se em duas co-
leções de revestimentos e pa-
vimentos em grés porcelânico 
cujo efeito do cimento invoca 
uma estética industrial moder-
na.

A coleção Rule, com traços 
aleatórios e naturais, encon-
tra-se disponível em 6 forma-
tos, incluindo o novo formato 

O conceito Kirei-Sabi asso-
ciado às novas coleções Re-
vigrés reflete a essência da 
aceitação da imperfeição, à 
qual se acrescenta elegância 
e delicadeza. A elegância dos 
revestimentos cerâmicos, Ki-
rei, aliada à beleza da imper-
feição de um cimento em grés 
porcelânico, Sabi.

Em 2020 tudo mudou e a busca 
por novas formas de equilíbrio 
tornou-se imperativa. O conceito 
de bem-estar alterou-se e a casa 
tornou-se o centro de tudo. Um lu-
gar seguro, onde a imperfeição se 
transformou em conforto, e a be-
leza passou a estar na elegância 
contida, sustentável, significativa e 
intemporal.

> Effisus Easyrepair - Selagem de juntas em policarbonato I Effisus        

bonato começam a deformar-se, sol-
tando-se inclusive das juntas. Esta é a 
patologia nº 1 associada a estruturas 
de cobertura em policarbonato.

Uma falha das juntas deste tipo de 
sistema de cobertura representa uma 
falha integral do sistema, significando 
infiltrações de água, danos nos res-
tantes componentes da cobertura e 
interior do edifício, contribuindo assim 
para uma rápida degradação do mes-
mo. Para o empreiteiro responsável 
pela cobertura infiltrações de água 
são a causa nº 1 para custos adicio-
nais após a conclusão da instalação e 
entrega da obra. 

Na maioria dos casos, a solução uti-
lizada passa pela selagem destas 
juntas com silicones ou materiais 
similares, ou pela utilização de fitas 
de selagem de base butílica ou betu-
minosa. Estas soluções não são, na 
maioria dos casos, capazes de absor-
ver os movimentos existentes e não 
aderem eficazmente ao policarbona-
to, começando a soltar-se do substra-
to de forma muito rápida.

easyrepair a solução

A Fita Effisus Easyrepair é a solução 
ideal para a selagem de juntas em 
placas de policarbonato. 

O policarbonato apresenta uma 
série de vantagens que fazem 
deste uma escolha interessante 
para determinadas aplicações 
em coberturas, quando com-
parado com o vidro ou acrílico 
este é:

• um material termoplástico re-
sistente e resiliente;
• suporta força;
• extremamente leve;
• resistente a temperaturas ex-
tremas;
• resistente à luz solar, neve e 
chuva - é durável sem desvane-
cer ou descolorar tem proprieda-
des de bloqueio aos raios UV.

Como os painéis são extremamente 
leves, podem ser facilmente trans-
portados e instalados, em qualquer 
momento em que sejam necessá-
rios.

juntas típicas em estruturas de po-
licarbonato 

Apesar do acima referido ser do co-
nhecimento geral do mercado, na 
maior parte dos casos, as folgas são 
insuficientes e a elevada dilatação e 
movimento dos painéis coloca uma 
pressão demasiado grande sobre 
os materiais que constituem as jun-
tas, causando a sua falha e quebra. 
Muitas vezes as placas de policar-

Quando aplicada constitui uma bar-
reira impermeável à água, ar e humi-
dade, sem necessidade de selagens 
adicionais. Tem uma ótima capacida-
de de aderência ao policarbonato e é 
instalada de forma fácil e rápida.

Pode ser utilizada para a selagem de 
juntas entre placas de policarbonato, 
ou para a selagem de juntas entre 
placas de policarbonato e outros ma-
teriais, como metal, betão, plásticos, 
etc. 

vantagens
• Adesividade excecional aos mais di-
versos materiais;
• Selagem permanente qualquer junta 
ou ponto de infiltração;
• Aplicação numa única etapa, sem 
necessidade de acessórios.

Effisus
Rua José Oliveira Mendes, 44
4760-912 Vila Nova Famalicão
Tel.: 252 085 574
Site: www.effisus.com

CHIC 

RULE 

UNITE

LOCUS 
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> Sistemas de Isolamento Térmico Pelo Exterior (ETICS)
Os principais argumentos a favor 
dos sistemas ETICS são:
 
• Aplicação em obra nova e reabi-
litação em qualquer tipo de clima;

• Melhoramentos energéticos mé-
dios de 35% em aquecimento e ar 
condicionado;

• Importante redução de emissões 
contaminantes;

• Aumento do conforto térmico;

• Desaparecimento de humidade 
por condensação;

• Rapidez e facilidade de aplicação;

• Proteção mais duradoura do edi-
fício relativamente aos agentes at-
mosféricos e contaminantes;

• Revalorização do imóvel.

Sika Portugal - Produtos Construção 
e Indústria, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 776 900; Fax: 223 702 012
Site: www.100solucoessika.pt

ca e a estética exterior do imóvel. 
Ao melhorar o isolamento térmico 
de um edifício pode ter ganhos 
energéticos superiores a 30-35% 
no consumo de aquecimento e ar 
condicionado com a diminuição de 
perdas, com a consequente dimi-
nuição de emissões de CO2 para a 
atmosfera.

O conforto térmico da sua 
casa no Inverno e no Verão 
Sika® ThermoCoat é um sis-
tema completo de isolamento 
térmico pelo exterior, formado 
por produtos de qualidade, 
cuidadosamente ensaiados e 
compatíveis entre si. Vulgar-
mente chamado de “capoto” 

(casaco), mantém a temperatura 
interior ideal, reduz a humidade por 
condensação, evitando bolores, e 
assegura a impermeabilidade das 
paredes face às intempéries.

Um investimento neste sistema, 
garante poupanças a logo prazo, 
valoriza a certificação energéti-

materiais/equipamentos>>>

> View: a nova coleção de mobiliário de banho I Sanindusa

nas - estão equipadas com divisórias 
para arrumação. Todas as versões 
estão disponíveis em lacado branco 
acetinado ou folheado a madeira de 
nogueira. A cor mais clara proporciona 
ambientes mais frescos e a tonalida-
de mais escura acrescenta calor e um 
apelo intemporal. Para incrementar a 
luz ambiente e respetivo conforto vi-
sual alguns modelos incluem ilumina-
ção Led interior que é ativada com a 
abertura da gaveta superior.

As medidas são transversais a todos 
os modelos assim como é a tipologia 
suspensa de instalação. Esta nova co-
leção de parede traz benefícios óbvios 
em termos de limpeza e é ideal para 
aumentar a sensação de espaço das 
casas de banho mais pequenas. De 
estilo elegante e minimalista, os mó-
veis View vêm colmatar uma lacuna e 
dar resposta aos lavatórios de pousar 
da marca Sanindusa.

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

primeiros são específicos para 
lavatórios com orifício para tor-
neira e nos segundos deverão 
usar-se apenas misturadoras 
de parede, uma vez que nestes 
os lavatórios compatíveis não 
as poderão ter.

A escolha pode ainda recair 
sobre um móvel com duas ou 
apenas com uma gaveta exte-
rior, estando neste caso con-
templada uma adicional gave-
ta interior. E porque contribuir 
para uma casa de banho orga-
nizada também é um dos lemas 
da Sanindusa todas as gavetas 
superiores - internas ou exter-

Decore este nome: View, é a 
nova linha de móveis suspen-
sos Sanindusa para lavatórios 
de pousar. São diferentes ver-
sões que se pautam pela sim-
plicidade de linhas neutras e 
por conceito versátil e funcio-
nal. As diferenças entre elas 

são muito subtis e residem em 
aspetos muito práticos para 
responder às diversas neces-
sidades e preferências. Co-
mecemos pelo tampo, já que 
uma parte dos modelos é do-
tada de rasgo lateral e a outra 
contempla um furo central. Os 
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> Novo sistema de janelas e sacadas I Extrusal

O sistema B.095 Light View é mais 
uma das respostas do Grupo Extru-
sal no desenvolvimento de soluções 
para a Arquitetura que cumpram os 
mais rigorosos padrões de qualida-
de em termos de design, conforto, 
eficiência energética e segurança, 
e com uma forte participação para 
uma economia circular.

Extrusal, SA
Rua do Sacobão - Aradas
3810-454 Aveiro
Tel.: 234 378 900; Fax: 234 378 902
E-mail: info@extrusal.pt
Site: www.extrusal.pt

O B.095 Light View representa a 
aposta constante do Grupo Ex-
trusal em oferecer ao mercado 
soluções focadas na eficiência 
energética do edificado. O siste-
ma está concebido para a obten-
ção de resultados significativos 
de poupança no consumo de 
recursos energéticos. O B.095 
LV de rutura térmica, possui per-
fis com poliamidas de 24 mm e 
28 mm e permite a aplicação de 
vidro duplo com espessura nomi-
nal compreendida entre 28 mm a 
36 mm. 

Assim, os elevados desempenhos 
do sistema B.095LV, conjugados 
com vidros adequados, permitem 
obter a classificação A+ de acor-
do com o sistema de etiquetagem 
energética Classe+ da ADENE. 
Termicamente, a solução permite 
obter um Uw = 1,36 W/m²K, com 
um vidro Ug = 1,0 W/m²K e acusti-
camente, resultados de atenuação 
até 31 dB.

As excelentes performances e as 
vistas reduzidas dos perfis fazem 
desta solução um sistema de cor-
rer de excelência para quem pro-
cura uma solução robusta, e simul-
taneamente, leve e discreta. 

O grupo Extrusal especialista no 
desenvolvimento de sistemas sus-
tentáveis para a arquitetura, lança 
para o mercado a solução que vai 
ao encontro do que o público já 
procurava: um sistema de janelas 
e sacadas robusto, elegante e com 
excelentes desempenhos. O B.095 
Light View apresenta-se enquanto 
solução intermédia entre os siste-
mas de correr com uma maior ex-
pressão da vista de alumínio e os 
sistemas minimalistas tradicionais.

Caracterizado pela vista reduzida 
do perfil central, com uma vista de 
apenas 30 mm, o sistema B.095 LV 
contempla soluções de até 6 folhas 
em carril triplo, perfazendo um envi-
draçado com uma largura de 18 m 
e uma área extensível aos 54 m², 
possibilitando ainda a abertura útil 
de 2/3 do vão, ou seja 12 m. 

Para reforçar a redução das vistas 
dos perfis, o sistema B.095 LV ofe-
rece a possibilidade da soleira ser 
embutida na construção, ficando 
nivelada com pavimento, conferin-
do ao sistema uma maior acessibi-
lidade.  

Relativamente às esquadrias, exis-
te a opção de aro com união a 45º 
(solução perimetral) e, com um per-
fil de ombreira, a 90º com uma vista 
reduzida de 20 mm, perfazendo um 
total de 96 mm ao contemplar a vis-
ta da folha.

A Extrusal assegura a robustez do 
sistema B.095 LV pelo reforço do 
perfil central para as construções 
expostas a condições climatéricas 
mais agressivas, sobretudo à ação 
do vento. 

O B.095 Light View incorpora a 
nova linha de fechos e puxadores 
URBAN que confere ao sistema 
uma maior segurança, pelo fecho 
de dois ou três pontos com ou sem 
fechadura dependendo do nível de 
segurança desejado, e uma maior 
versatilidade de soluções em ter-
mos estéticos pela possibilidade 
desta linha poder assumir a cor, o 
acabamento e a textura do caixilho.

> Novos revestimentos Dekordor® 3d I Vicaima

coração. Outros elementos, 
como roupeiros, closets e 
painéis de revestimentos es-
tão ainda disponíveis para 
complementar e harmonizar 
os espaços.

No incentivo de uma constru-
ção amiga do ambiente, as 
portas Dekordor® 3D estão 
disponíveis com certificação 
FSC® (Forest Stewardship 
Council®), entidade que as-
segura que o percurso efe-
tuado pelas matérias-primas 
desde a floresta até ao con-
sumidor final é feito de forma 
responsável, sem pôr em ris-
co as florestas.

Vicaima, SA
Vale de Cambra
Apartado 9
3730-953 Vale de Cambra
Tel.: 256 426 301
E-mail vicaima@vicaima.com
Site: www.vicaima.com

sentam unicamente na horizontal, 
nas tonalidades preto, dark cedar, 
cinza ou carvalho washed.

Disponível em diversas soluções 
Portaro®, a gama Dekordor® 3D 
da Vicaima, inclui na sua oferta 
portas de segurança, corta-fogo 
e acústicas, bem como, portas 
pivotantes, de correr ou inverse, 
que acompanham as tendências 
da arquitetura moderna e da de-

Inspirada nas últimas tendências 
de design e decoração de interio-
res, a Vicaima, um dos maiores 
players europeus na produção de 
sofisticadas soluções de portas de 
interior, acaba de reforçar a sua 
gama de revestimentos decorati-
vos texturados - Dekordor® 3D - 
com novos designs na vertical.

Os tons sofisticados, Silver Oak e 
Glacier Oak, enriquecem assim a 

gama, com o look moderno da ma-
deira, numa combinação harmonio-
sa entre o desenho do veio e cor. 
Caracterizados pela textura pronun-
ciada e agradável ao toque, estes 
revestimentos de superfície durável, 
estão indicados para aplicação em 
vários setores como habitação, ho-
téis, escritórios, entre outros.

Estes novos designs juntam-se, as-
sim, aos já existentes, que se apre-
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