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Entrevista I Carla Ribeiro, Marketing Manager da Toka

“As nossas lojas têm características dife-
rentes, em Loures é uma loja que vende 
muito material grosso, como tijolos, areias, 
cimentos, argamassas, isolamentos e 
alguma Drogaria. Já a loja de Abrantes, 
para além do grosso, tem drogaria, mate-
rial Pladur e capoto, loja de tintas CIN e 
exposição de acabamentos, onde temos 
marcas como a BigMat, mas também re-
vestimentos e pavimentos da Revigrés, 
Lovetiles, Margres, Cliper, Gresco e sani-
tários da Roca.” (pág.4)
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editorial / sumário / dados da construção

José de Matos, 
Coordenador

Com os preços da energia 
a aumentar numa escalada 
sem fim à vista, o tema da 
eficiência energética dos 
edifícios e, particularmente, 
o da pobreza energética ad-
quirem cada vez maior im-
portância.

A verdade é que, inde-
pendentemente de fatores 
conjunturais, a aceleração 
do processo de descarbo-
nização da economia num 
cenário de clara insuficiên-
cia das fontes renováveis 

(no quadro da tecnologia 
disponível) conduzirá a um 
progressivo agravamento 
dos custos com a produção 
e distribuição da energia e 
dará maior ênfase à respe-
tiva poupança.

Os edifícios consomem cer-
ca de 40% da energia em 
Portugal e, quer se trate de 
habitação, quer de serviços, 
as faturas da eletricidade e 
do gás pesarão cada vez 
mais nos orçamentos das 
famílias e das empresas e 
nas importações do país.

Enfrentar o desafio exige in-
vestimento e conhecimento 
real sobre o estado dos edi-
fícios, as condições efetivas 
da sua utilização e a dis-
ponibilidade financeira dos 
seus ocupantes. É verdade 
que temos vindo a assistir 
a um reforço das exigên-
cias regulamentares, a uma 
maior consciencialização 

para o problema e mesmo 
à criação de múltiplos in-
centivos e apoios, mas a 
sua eficácia está longe do 
desejável.

Provavelmente, não bas-
tará acrescentar mais do 
mesmo e deveremos refletir 
sobre as razões pelas quais 
as coisas não estão a fun-
cionar como pretendíamos. 
Ter soluções distintas para 
situações diferentes parece 
ser um caminho a seguir.

O caso dos edifícios em 
propriedade horizontal, os 
condomínios, é um dos que 
enfrenta maiores dificulda-
des na realização da reabi-
litação energética. Não será 
por acaso que as sucessi-
vas medidas de apoio lhes 
“passam ao lado”.

Pela sua dimensão, é ur-
gente incluir este tema nas 
prioridades.
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O Índice de Produção na Construção  aumentou 2,9% em dezembro, 
em termos homólogos, acelerando 0,4 pontos percentuais face ao ob-
servado no mês anterior. O emprego e as remunerações apresentaram 
crescimentos de 1,9% e 6,5% (1,8% e 9,7% em novembro), respetiva-
mente.

Produção na construção cresceu 2,9% 
dezembro de 2021

Em dezembro, estima-se que os custos de construção de habitação 
nova tenham aumentado 6,8% em termos homólogos, menos 1,5 pon-
tos percentuais (p.p.) que o observado no mês anterior. O preço dos 
materiais e o custo da mão de obra apresentaram, respetivamente, 
variações homólogas de 8,0% e de 5,1%.

Custos de construção aumentam 6,8% em termos homólogos  
dezembro de 2021

> Dados da Construção (Fonte: INE)

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

Índice de Produção na construção (2015=100) 
total e segmentos
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de de produtos e equipamentos. 
quais são as grandes áreas de 
negócio da toka e que marcas 
representam?

As nossas lojas têm característi-
cas diferentes, em Loures é uma 
loja que vende muito material 
grosso, como tijolos, areias, ci-
mentos, argamassas, isolamentos 
e alguma Drogaria. Já a loja de 
Abrantes, para além do grosso, 
tem drogaria, material Pladur e 
capoto, loja de tintas CIN e exposi-
ção de acabamentos, onde temos 
marcas como a BigMat, mas tam-

bém revestimentos e pavimentos 
da Revigrés, Lovetiles, Margres, 
Cliper, Gresco e sanitários da 
Roca. 

como estão a lidar com os no-
vos desafios da sustentabilida-
de e da economia circular?

Temos tentado ajustar alguns mé-
todos de forma a evitar desperdí-
cios. A nível administrativo pas-
sámos a utilizar documentação 
eletrónica, o que tem facilitado os 
processos e acaba por ser mais 
eficaz. Nos armazéns tentamos 

presente no mercado há mais 
de 15 anos, como tem sido a 
evolução da toka e como 
surgiu a marca bigmat?

A Toka iniciou a sua atividade 
no mercado dos equipamen-
tos de proteção e segurança, 
mas naturalmente foi surgindo 
a vontade e procura para di-
versificar a oferta de produtos, 
e em 2019 decidimos mudar 
o foco da empresa para os 
materiais de construção. Co-
meçamos com a loja em Lou-
res, e desde logo sentimos a 

necessidade de ter um nome 
no mercado, uma marca. Foi 
aí que decidimos entrar para a 
sociedade da Bigmat e tivemos 
a oportunidade de beneficiar de 
inúmeras vantagens, tais como: 
imagem já conhecida por mui-
tas pessoas no setor, produtos 
de marca própria e condições 
mais competitivas. Este modelo 
tem funcionado muito bem e em 
2020 abrimos uma segunda loja 
Bigmat em Abrantes.

É possível encontrar nas vos-
sas lojas uma grande varieda-

Carla Ribeiro, Marketing Manager da Toka

entrevista>
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mos corresponder às espectativas 
dos profissionais da construção.

Bigmat Abrantes
Av. António Farinha Pereira, 1490
2200-024 Abrantes
Telm.: 965 859 269

Bigmat Loures
Rua de São Roque, 102, Armazém 
2660-200 Santo Antão do Tojal - Loures
Telm.: 910 520 418

E-mail: geral@toka.pt
Site: www.toka.pt

parar preços. Através das redes 
sociais e do nosso website, te-
mos tentado não só mostrar os 
artigos que temos, mas também 
desmistificar alguns conceitos 
com artigos informativos. Estas 
interações têm sido muito bem 
aceites e desde que adotamos 
esta estratégia de marketing te-
mos alcançado mais clientes e 
de zonas geográficas diferentes. 

quais as metas a atingir nos 
próximos anos para que haja 
um crescimento sustentável 
da empresa?

O nosso é objetivo é termos a fle-
xibilidade para ir acompanhando 
a evolução do mercado, nomea-
damente do setor de construção 
civil, e irmos adaptando-nos aos 
novos métodos de construção que 
vão aparecendo e respetivos ma-
teriais. Não esquecendo claro a 
continua formação da nossa equi-
pa para continuar a poder dar o 
atendimento profissional que nos 
caracteriza. A curto prazo preten-
demos fazer um reforço de stock e 
diversidade de produtos de forma 
a podermos abranger um maior 
segmento do mercado e poder-

fazer aproveitamento ou para reci-
clagem ou para reutilização.

de que forma as novas tecnolo-
gias no apoio às vendas, nomea-
damente a vossa loja online, pos-
sibilitam uma melhor experiência 
de compra dos clientes?

Temos notado que a loja online nos 
ajuda a chegar a um mercado di-
ferente, nomeadamente ao consu-
midor final que por norma procura 
informação antes de avançar para 
uma compra, quer seja para obter 
dados técnicos quer seja para com-
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tes. São usadas para aceder a suportes 
de linhas aéreas e facilitar o trabalho 
sob tensão.

Existem 2 categorias: as escadas de 
categoria 1, concebidas para permitir o 
acesso a suportes aéreos e limitadas a 
tensões menores ou iguais a 36kV; e as 
escadas de categoria 2, para trabalho 
sob tensão à distância, permitindo ace-
der a partes com tensão numa posição 
horizontal, vertical ou inclinada.

marcação exigida pela norma en 61478:

• Símbolo de triângulo duplo (símbolo 
IEC 60417-5216 destinado a trabalho 
sob tensão)

• Nome ou marca do fabricante

• Categoria (1 ou 2)

• Ano e mês de fabricação

A gama de escadas isolantes da Jor-
max concilia os requisitos das normas 
elétricas EN 50528 e EN 61478.

Jormax Indústria, Lda
Zona Industrial Rio-Meão
4520 Santa Maria Feira
Tel.: 256 783 591
E-mail: comercial@jormax.com  
Site: www.jormax.com

artigo>>>

> Trabalho sob tensão
O que precisa de saber sobre as normas EN50528 e EN61478 I Jormax

As escadas isolantes têm 2 fun-
ções principais: permitir o acesso 
à área de trabalho da instalação e 
proteger o utilizador das escadas 
contra riscos elétricos. Devem, 
portanto, fornecer um nível de 
isolamento adequado ao tipo de 
intervenção e manter uma distân-
cia de segurança suficiente das 
partes da instalação sob tensão.

en 50528: prevenção de riscos 
associados a correntes de baixa 
tensão

A norma EN 50528 aplica-se a 
escadas isolantes utilizadas para 
trabalhar em contexto de insta-
lações elétricas de baixa tensão 
(tensão nominal inferior a 1000V 
alternados e 1500V diretos). O 
seu nível de isolamento é sufi-
ciente para proteger o utilizador 
de escadas, evitando o contacto 

• Referência da norma

• Nome ou logotipo do fabricante

• Número de série/lote ou mês 
e ano de fabricação

en 61478: prevenção de riscos 
associados a correntes de alta 
tensão

A norma EN 61478 aplica-se a 
escadas isolantes de material 
sintético. São utilizadas para 
trabalhos em tensão em insta-
lações AC ou DC (tensão nomi-
nal igual ou superior a 1000V 
AC e 1500V DC).

As escadas abrangidas pela 
norma EN 61478 são comple-
tamente isolantes, ou possuem 
uma combinação de elementos 
condutores e elementos isolan-

inadvertido com partes ativas de 
baixa tensão. Por outro lado, as 
escadas não devem ser colocadas 
em contato direto com partes ativas 
com tensão.

As escadas abrangidas pela norma 
EN 50528 são portáteis, compos-
tas por montantes não condutores 
e incluem acessórios: barras de 
apoio, pés ajustáveis, estabilizado-
res de escada ajustáveis, sistema 
de compensadores de nível, etc. As 
escadas são usadas para fornecer 
acesso temporário a uma estrutura 
aérea e realizar operações elétricas.

marcação exigida pela norma en 
50528 (alÉm da en131-3):

• Indicação 1000V AC / 1500V DC 
na proximidade do símbolo de duplo 
triângulo (símbolo IEC 60417-5216 
destinado a trabalho sob tensão)
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artigo>>>

> Permapreta, um caso de sustentabilidade I ARCH Valadares

A sustentabilidade e o ambien-
te fazem parte dos objetivos da 
ARCH e é nesse contexto que a 
empresa apresenta o seu contri-
buto para esta importante ver-
tente.

Foi lançado o desafio de de-
senvolver uma sanita que não 
utilizasse água para o seu fun-
cionamento ou que, no mínimo, 
usasse uma quantidade ínfima 
deste precioso bem.

Neste sentido, a ARCH entrou 
em parceria com uma outra em-
presa que pudesse participar na 
área da microbiologia, essencial 
para a conclusão deste projeto.

Assim nasceu a PERMAPRE-
TA®, uma sanita ecológica que 
basicamente se explica como 
sendo um artigo de louça sani-
tária capaz de integrar um pro-
cesso de biodegradação dos re-
síduos humanos e os converter 
num adubo a ser utilizado como 
fertilizante.

permapreta® aplica os princí-
pios de permacultura

Não usa apenas água para tra-
balhar. Deposita os nossos re-
síduos numa câmara de fácil 
acesso e instalação rápida. Ali, 
a biotecnologia natural acelera e 

sez leva a restrições óbvias ao 
seu consumo excessivo.

A Sanita Permapreta® é consti-
tuída por dois circuitos indepen-
dentes, para sólidos e líquidos, 
que os conduzem para contento-
res independentes onde se irão 
passar as reações bioquímicas 
que transformarão os resíduos 
num produto final útil, que não 
necessita de drenos para ser ex-
traído.

Com esta sanita existe uma eli-
minação quase total de dejetos. 
Nas sanitas convencionais é 
utilizada uma média de 15 litros 
diários por pessoa como mero 
instrumento de diluição e trans-
porte, o que representa perto 
de 16000 litros por ano para um 
agregado familiar tipo (3 pes-
soas). O nosso sistema elimina 
praticamente este consumo. 
Aliás se comparado com o sis-
tema utilizado nas sanitas secas 
existentes no mercado, o siste-
ma Permapreta evita que cada 
indivíduo produza cerca de 1200 
kg/ano de dejetos sólidos.

O sistema desenvolvido, através 
de uma decomposição natural 
por degradação microbiológica 
e físico-química, consegue que 
este valor seja reduzido para 
cerca de 2Kg/ano de húmus.

otimiza sua decomposição bioló-
gica e gera um húmus com pro-
priedades fertilizantes naturais.

princípios e benefícios do proces-
so

• Biologicamente ativo. 
• Saudável e que não requer aditi-
vos químicos.
• Tem zero impacto no meio am-
biente e sem odores.
• Não precisa de um especialista 
para a sua manutenção.

Para enquadrar este processo 
sustentável foi necessário enve-
redar por um conceito de desen-
volvimento, fora do contexto ha-
bitual da cerâmica de sanitários.

Era necessário desenvolver uma 
sanita que pudesse satisfazer, 
no seu todo, as exigências pro-
postas por um método, ainda 
que ancestral, adaptado às con-
dições da vida moderna.

Para tal, o aspeto da sanita te-
ria de ser semelhante àquilo a 
que estamos habituados, mas 
com uma construção interna que 
fosse capaz de resolver com su-
cesso o desafio em causa, por 
forma a ser também acessível 
aos mercados onde a água, que 
sendo sempre imprescindível, já 
se tornou num bem cuja escas-

Este húmus, criado por este sis-
tema de compostagem, é de al-
tíssima qualidade e é também um 
fertilizante natural que pode ser uti-
lizado sem qualquer tipo de perigo 
para o meio ambiente.

Além deste importante facto, o sis-
tema é completamente indepen-
dente de esgotos municipais ou 
fossas sépticas, evitando também 
um consumo associado de cerca 
de 40.000 litros de águas residuais 
anuais/pessoa (águas residuais re-
sultantes das restantes utilizações 
que normalmente ficam contami-
nadas com a mistura no sistema 
das águas fecais e que usando o 
nosso sistema poderiam ser facil-
mente tratadas e reutilizadas).

Este sistema já foi aprovado em 
vários países e está, desde 2021, 
em comercialização tendo já sido 
instalado em diversos locais, no-
meadamente em Espanha e Ar-
gentina, com total sucesso na sua 
utilização.

ARCH Valadares
Avenida António Coelho Moreira
4405-528 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 238 038
E-mail: info@archvaladares.com
Site: www.archvaladares.com
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Para o mercado de projetos, e no que 
diz respeito à segurança, foram espe-
cialmente desenvolvidas e testadas 
diferentes variantes de porta corta-
-fogo, à prova de bala e soluções para 
situações de emergência ou mesmo 
de anti-pânico, atendendo às mais 
exigentes normas Europeias.

O sistema CS 77 é certificado Cradle to 
Cradle Bronze. Tal significa que o seu 
ciclo de vida foi escrutinado no sentido 
de assegurar a lógica circular da gera-
ção à reutilização dos recursos.

portas masterline 8: 
inovar e criar impacto 

Também com uma infinidade de tipos 
de abertura, texturas e acabamentos, 
as portas MasterLine foram concebidas 
tendo em conta o conforto que se exige, 
hoje e no futuro. A sua excelente estan-
quidade ao ar e desempenho térmico 
são atestados pelo Certificado Passive 
House que foi atribuído ao sistema.

No que diz respeito à segurança e ní-
veis de desempenho, as robustas por-
tas MasterLine podem ir até à classe 
3 de anti-intrusão, oferecer grandes 
dimensões e pesos até 250 kg e são 
extremamente duráveis (classe 8). A 
variante MasterLine 8 Pivotante XL é 
um elemento marcante em qualquer 
projeto, seja residencial ou público.

complementares 

O mercado está a evoluir no que res-
peita a novas tendências do design, 
mas também à cada vez maior pro-
cura pelo detalhe e customização ao 
mesmo tempo que, da perspetiva da 
produção, aumenta a procura por so-
luções padrão, versáteis e prontas a 
instalar pelos ganhos de produtivida-
de e qualidade que estão associados 
às soluções já desenvolvidas e massi-
vamente utilizadas.

Atenta a todas estas tendências, a 
Reynaers Aluminium lançou em 2021 
novas gamas de puxadores de portas 
e diversificou as soluções no campo 
dos Smart Buildings, assumindo-se 
como uma verdadeira one-stop-shop 
para portas de entrada.

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

> Portas de Entrada para o mercado português, do segmento médio 
ao segmento premium I Reynaers Aluminium

A Reynaers Aluminium, enquan-
to líder europeia no fornecimento 
de soluções sustentáveis em alu-
mínio para a arquitetura, tem na 
sua gama de produtos soluções 
de porta de entrada para qual-
quer que seja o tipo de projeto. 
Embora no mercado português 
a Reynaers Aluminium seja reco-
nhecida pelas soluções à medida 
e para projetos especiais, tem na 
sua gama de produtos uma vasta 
gama de opções para o mercado 
residencial, do segmento médio, 
ao segmento premium. Esta é a 
seleção de portas de entrada com 
maior sucesso no mercado portu-
guês.

portas cs 77: 23 anos 
a construir inovação

As portas Concept System 77 têm 
já décadas de vida e milhares de 
aplicações em diversas geogra-
fias e contextos, sendo bastante 
completas no que diz respeito às 
suas características e requisitos. 
A versatilidade e competitividade 
desta solução, tornam-na o best-
seller do mercado português.

Esta solução de catálogo está 
disponível em todo o tipo de aber-
turas interior e exterior, finalizadas 
com uma vasta gama de fecha-
duras e puxadores. Para além 
disso, as portas CS 77 têm dife-
rentes soluções de soleira de for-
ma a corresponder perfeitamente 

No mercado residencial nacio-
nal, têm tido especial sucesso 
as portas CS 77 de painel, 
pela infinidade de opções de 
cores, texturas e puxadores 
e a garantia de excelentes 
desempenhos e durabilidade, 
com um estilo muito eclético.

a todos os requisitos de conforto e 
também estéticos. Para assegurar 
a estanquidade da porta, foram de-
senvolvidas barretes de isolamento 
especiais para evitar a possível de-
formação dos perfis, causada por 
diferenças de temperatura entre o 
interior e o exterior do edifício.

artigo>>
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obrigações fiscais>>>

Reabilitar é tratar, cuidar, valo-
rizar, criar novas imagens e so-
luções, desenvolver e revigorar 
espaços antigos. É com toda esta 
harmonia que surgem as solu-
ções LENA® ARGATECNIC. Uma 
gama de produtos que se com-
pleta, que interage entre si em 
perfeita união, deixando o edifica-
do existente falar por si, manten-
do a sua identidade.

reabilitação à base de cal

Toda a gama de produtos de cal, 
enquadra-se na reabilitação de 
suportes antigos, de fraca resis-
tência, constituídos muitas vezes 
por elementos de pedra. Esta 
gama concilia produtos de base 
(para enchimento/consolidação), 
produtos de revestimento (rebo-
cos) e de acabamento (capa fina, 
coloridos). Todos estes produtos 
utilizam materiais eco compatí-
veis com o suporte, são transpi-
ráveis, e contribuem para a sus-
tentabilidade do planeta (devido 

é utilizado na grande maioria das 
situações de isolamento térmico 
pelo exterior.

reparação de betão

A gama de reparação de betão 
foi estudada e desenvolvida para 
facilitar a reabilitação em obra, 
apresenta resistências extrema-
mente elevadas, dando resposta 
às aplicações mais exigentes. 

São produtos que permitem uma 
rápida conclusão da intervenção, 
dando destaque à argamassa 
LENA® 839 BetDur®, que permite 
num só passo executar três fun-
ções: passivação da armadura de 
ferro, enchimento da estrutura de 
betão e acabamento, tudo com a 
rapidez necessária em obra.

impermeabilização

Gama de argamassas desen-
volvida para impedir a infiltração 
de água garantindo, não só uma 

à utilização de materiais com re-
duzido impacte para o ambiente).

lena® etics - isolamento tÉrmi-
co pelo exterior

LENA® ETICS é um sistema de 
isolamento térmico pelo exterior, 
composto por diferentes cama-
das, que confere uma proteção 
de elevado desempenho e du-
rabilidade a qualquer fachada, 
permitindo manter a temperatura 
equilibrada no inverno e no verão. 
Especial destaque para o LENA® 
ETICS 824, um dos produtos que 
integra este sistema. 

Para além de ser um produto com 
elevado desempenho ao nível da 
aderência das placas de isola-
mento (sejam elas EPS, XPS, lã 
mineral ou cortiça), é igualmente 
uma argamassa fibrada facilmen-
te trabalhável e que permite a 
realização da camada de barra-
mento armado com total perfei-
ção. É um produto versátil e que 

maior durabilidade dos elemen-
tos construtivos, como também 
uma melhoria do conforto nos 
ambientes habitacionais. Nes-
ta gama destaca-se o produto 
LENA® 893 - impermeabilização 
flexível monocomponente - para 
além da elevada flexibilidade, 
apresenta também excelente 
trabalhabilidade, elevada capaci-
dade de impregnação no suporte 
(devido à utilização de matérias-
-primas micronizadas), consti-
tuindo uma solução prática, que 
minimiza erros em obra (mono-
componente).

LENARGATECNIC, Lda
Rua dos Castanheiros, 11
Boa Vista
2420-415 Leiria
Site: www.lena.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

março / 2022 abril / 2022

atÉ ao dia 10
- IVA - periodicidade mensal - declaração periódica (JAN.22) *
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - entrega de declarações 
(FEV.22)
- IRS - declaração mensal de remunerações AT (FEV.22)

atÉ ao dia 14
- IVA - comunicação à AT das faturas emitidas em FEV.22        

Até ao dia 15
- IVA - periodicidade mensal - pagamento (JAN.22) **
- IRS/2021 - consulta/reclamação das deduções à coleta apuradas pela AT

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

atÉ ao dia 31
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em MAR.22
- IRS - categoria B - opção pelos regimes de contabilidade ou simplificado
- IRC - pagamento especial por conta / 2022                                
- IVA - pequenos retalhistas - aquisições efetuadas em 2021
- AIMI - herança indivisa - identificação de herdeiros 

*    Entrega possível até ao dia 21, por Despacho do SEAF
**  Pagamento possível até ao dia 25, por Despacho do SEAF

atÉ ao dia 11
- IVA - periodicidade mensal - declaração periódica (FEV22) *
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - entrega de declarações 
(MAR.22)
- IRS - declaração mensal de remunerações AT (MAR.22)

atÉ ao dia 12
- IVA - comunicação à AT das faturas emitidas em MAR.22      

atÉ ao dia 18
- IVA - periodicidade mensal - pagamento (FEV.22) **

atÉ ao dia 20
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - pagamento (MAR.22)
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - pagamento (MAR.22)
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - pagamento (MAR.22)                 
- IRC/IRS - retenções na fonte (MAR.22)
- SELO - pagamento do relativo a MAR.22
- IVA - declaração recapitulativa - regimes mensal e trimestral

atÉ ao dia 30
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em ABR.22
- SEGURANÇA SOCIAL – independentes - declaração trimestral              
- AIMI - herança indivisa - confirmação das quotas pelos herdeiros 

*   Entrega possível até ao dia 20, por Despacho do SEAF
**  Pagamento possível até ao dia 26, por Despacho do SEAF

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

www.portaldasfinancas.gov.pt
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Referência incontornável em 
materiais de construção, a 
Soudal acaba de introduzir no 
mercado mais um inovador 
produto da sua gama líder de 
mercado T-Rex. O novo Press 
& Seal T-Rex Flex foi pensado 
para disponibilizar uma solu-
ção profissional num formato 
easy-to-use para o mercado 
DIY.

Este novo produto vem refor-
çar a gama de Colas & Vedas 

À elevada elasticidade e à já re-
conhecida tecnologia de elevado 
desempenho, que permite fácil 
aplicação em qualquer superfície 
e nas mais diversas condições 
atmosféricas (calor, frio, chuva e 
humidade…), o novo Press & Seal 
T-Rex Flex junta agora a conve-
niência da utilização, potenciada 
pelo aplicador integrado, afirman-
do-se como um aliado imprescin-
dível tanto de profissionais como 
dos amantes das remodelações 
em casa.

T-Rex da Soudal, cujo elemen-
to denominador é a tecnologia 
única SMX que garante uma 
performance e uma durabili-
dade incomparáveis e que, por 
isso, é líder na categoria em 
Portugal. Recorde-se que este 
ano, e pelo quarto ano conse-
cutivo, a gama T-Rex ganhou 
o Prémio Cinco Estrelas na 
categoria Selantes e Adesivos, 
o que representa um reconhe-
cimento da sua qualidade e 
eficácia.

Sempre pronto a usar, graças 
ao seu aplicador incorporado, o 
novo Press & Seal T-Rex Flex 
foi desenvolvido para substituir 
os silicones. Fácil de aplicar, 
este produto all-in-one destaca-
-se por ser permanentemente 
elástico - pelo que não encolhe 
nem fissura com o tempo - além 
de ser extremamente resistente 
aos fungos e humidade. Pode 
também ser aplicado em cons-
truções sujeitas a vibração ou 
em juntas de pavimento. 

Aplicações em cozinhas e 
zonas sanitárias, superfícies 
húmidas, selagem e colagem 
de cerâmicos, pedra natural e 
mármores, juntas de azulejos e 
selagem de janelas não serão 
mais um problema com o novo 
Press & Seal T-Rex Flex.

Soudal Produtos Químicos, Lda 
Estrada Terras da Lagoa
Centro Empresarial Solbar
Armazém 4, Albarraque
2635-060 Rio de Mouro
E-mail: soudalshop.pt@soudal.com
Site: www.soudalshop.pt

> Press & Seal T-Rex Flex I Soudal

materiais/equipamentos>>
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A Sika dispõe de soluções com 
membranas líquidas e com 
membranas sintéticas para a im-
permeabilização de coberturas. 
Estas últimas, disponíveis em 
rolos de diferentes larguras, com 
espessura constante em toda a 
sua área, e cuja aplicação re-
quer soldadura térmica (amiga 
do ambiente e do aplicador).

As membranas líquidas de im-
permeabilização caracterizam-
-se por serem comercializadas 
em embalagem plástica ou 
metálica, encontrando-se no 
estado líquido ou pastoso, cuja 
aplicação pode ser realizada 
por pincel, rolo, trincha, ou pro-
jeção.

Estas podem ter diferentes ba-
ses químicas, mas no caso em 
que a aplicação de um sistema 
de impermeabilização de co-
berturas esteja previsto sobre 
uma base sem zonas possíveis 
de empoçamentos, a escolha 
de um produto da gama Sika-
gard 570 W Pele Elástica será 
a opção com adequada relação 
custo/durabilidade. 

É fundamental a escolha de pro-
dutos de qualidade e sustentá-
veis para todas as zonas dos edi-
fícios: da cave ao telhado.

A utilização de produtos inadequa-
dos compromete a integridade dos 
edifícios. Na escolha destes produ-
tos, devem ser tidas em conta algu-
mas características, nomeadamen-

te a zona a intervencionar, a base 
da zona a intervencionar, qual o 
acabamento previsto, a localização 
geográfica do edifício, a expetativa 
de durabilidade prevista.

É nas coberturas que ocorrem al-
guns dos problemas de infiltração 
que se manifestam no interior dos 
edifícios.

A gama Sikagard 570 W Pele 
Elástica está presente no mer-
cado português há mais de 20 
anos, sendo também exportada 
para outros países da Europa e 
África. Os produtos desta gama 
caracterizam-se por serem de 
rápida e fácil aplicação, pela sua 
capacidade de ponte de fissuras, 
pela elevada elasticidade, por per-
mitirem a sua aplicação em varia-
das bases (cimentícias, metálicas, 
betuminosas). A sua aplicação é 
feita em camadas sucessivas de 
produto, até à obtenção de uma 
camada final com um consumo 
de 2 kg/m2. O processo de cura 
destas soluções de impermeabili-
zação de coberturas é mais lenta 
a baixas temperaturas e humida-
de relativa do ar elevada, e mais 
rápida a temperaturas elevadas e 
humidade relativa do ar baixa. 

Sika Portugal 
Produtos Construção e Indústria, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 VNG
Tel.: 223 776 900
Site: www.sika.pt

> Gama SikaGard 570 W Pele eláStica i Sika

> SYSTEM 210: Transparência e Modernidade I Edeba

SYSTEM 210 é um sistema de divi-
sórias modular e inteligente pensa-
do para dar resposta a todo o tipo 
de habitações, espaços e ambien-
tes com diferentes necessidades de 
design.

Permite construir de forma prática 
divisões minimalistas, sem perder 
a luminosidade e a sensação de 
espaço.

Com altura até 2,5 metros, SYS-
TEM 210 pode instalar-se até ao 
teto. Apresenta-se com uma grande 
variedade de combinações possí-
veis de cores, materiais e vidros, 

• Dobradiças e puxadores integra-
dos no vidro para uma limpeza in-
terior sem obstáculos.

• Portas com abertura a 180º para 
o interior e para o exterior.

• Perfil superior personalizável em 
alumínio ou PanElle.

• Prático fecho magnético com mi-
croperfil em alumínio.

• Regulação de 15 milímetros.

• Sem parafusos visíveis.

para personalizar ou integrar-se ao 
máximo no espaço.

características:

• Solução modular por blocos ampliá-
veis.

• Altura até 2.500 mm (possibilidade 
de instalação até ao teto).

• Espessura do vidro até 8 mm (vidros 
fixos), 6 mm (portas).

• Cores de perfis prata brilho, prata 
mate e preto mate.

• Tratamento do vidro DUSCHO-
LUX CareTec® Pro incluído.

• Acesso sem barreiras.

DUSCHOLUX
Distribuído por Edeba, SA
Parque Proclama, Quinta da Areia
2830-481 Coina
Tel.: 212 108 600
E-mail: info@edeba.pt
Site: www.edeba.pt
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> KVOP - A Nova Portinhola I TEV 

A TEV vai lançar no mercado a 
nova Portinhola KVOP, em linha 
com as restantes caixas de fibra 
da marca e cujas as referências 
começam pelas letras KV.

A caixa equipada, está disponível 
na versão para instalação mono-
fásica KVOPM e na versão para 
instalação trifásica KVOPT e en-
contra se de acordo com a nova 
DMA-C62-807/N e EN 61439-2.

A nova portinhola foi desenvolvida 
tanto para aplicações no exterior 
como no interior, desde que nesta 
última o acesso pelo distribuidor 
esteja garantido. Esta caixa está 
equipada com interruptores-sec-
cionadores fusível (ISF), base de 
neutro e uma platine para fixação 
destes equipamentos.

A electricação da Portinhola com 
a platine é agora mais rápida, efi-
caz e versátil, permitindo até três 
posições alternativas de instala-
ção.

A caixa é fabricada em poliés-

ter reforçado a fibra de vidro, 
é resistente à corrosão, aos 
agentes quimicos e aos raios 
ultravioletas, é auto-extinguível, 
tem classe II de isolamento, é 
livre de halogéneo e silicone e 
apresenta índices de proteção 
IP45/IK10.

De cor cinza RAL 7035,  a Por-
tinhola está preparada para a 
montagem saliente, semi-em-
butida e embutida com remate 
à face da parede.

Na versão de porta com fecha-
dura, está ainda disponível um 
acessório para a selagem da 
Portinhola.

TEV2 - Distribuição de Material 
Eléctrico, Lda
Rua de Joaquim Silva Vicente
Zona Industrial da Maia I, sector VII
Lote 137
4470-434 Maia
Tel.: 229 478 170
E-mail: info@tev.pt
Site: www.tev.pt
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> Placo® apresenta gama Duragyp ao mercado nacional I Placo® 

Toda a gama Duragyp inclui a tec-
nologia Activ’Air® que transforma a 
poluição do ar interior em compos-
tos inertes não prejudiciais à saúde, 
tecnologia com duração de pelo 
menos 50 anos. As placas Duragyp 
adaptam-se a diversos tipos de uti-
lização e aplicação estando aptas 
para tetos, divisórias e revestimen-
tos, tanto em obra nova como em 
reabilitação. A gama Duragyp foi 
desenvolvida para ser polivalente e 
permitir o uso de apenas um tipo de 
placa em todo o projeto de qualquer 
setor, desde o habitacional ao hote-
leiro ou comercial.

Toda a informação sobre estas so-
luções está disponível no “Guia de 
Novidades - Placas de Gesso”, um 
documento sobre as placas de ges-
so lançadas pela marca. No docu-
mento é possível encontrar informa-
ção sobre a Tecnologia Activ’Air®, a 
Gama Duragyp, a Lisaplac, a 4PRO® 
Activ’Air®, mas também, sobre a Ha-
bito®, a Aquaroc® Light e a Glasroc® 
X Load Bearing. Este Guia aborda 
ainda a colagem de cerâmica e pe-
dra em placas de gesso laminado.

A humidade continua a ser um 
problema comum das casas 
portuguesas. Fazendo jus ao 
propósito da Saint-Gobain 
“Making The World a Better 
Home”, a marca Placo® lança 
no mercado nacional a gama 
de placas Duragyp. 

Trata-se de placas hidrófugas (H1), 
resistentes a impactos e com gran-
de capacidade de carga, capazes 
de melhorar o isolamento acústico 
dos edifícios. Esta gama oferece 
ainda uma opção resistente ao 
fogo, sendo classificada como tipo 
A1 - incombustível.

Mais uma prova de que a Placo® con-
tinua comprometida com o setor, de-
senvolvendo soluções inovadoras que 
melhoram o conforto dos utilizadores, 
a eficiência energética e a segurança 
dos edifícios.

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.construir.saint-gobain.pt

> Philosophy tinta decorativa com sprays metalizados I Dyrup

ram criar espaços requintados, com 
o seu próprio estilo. Podem conju-
gar cores contrastantes, ou optar 
por estilos monocromáticos, aplica-
dos em várias superfícies como pa-
redes, madeiras e metais, consegui-
dos através da tinta mate, e agora 
com um toque de sofisticação com 
a gama de sprays. Esta recriação 
e ambientes únicos e exclusivos é 
possível com Philosophy da Dyrup”.

As novas tintas em spray Philoso-
phy garantem excelente adesão e 
durabilidade, boa resistência e la-
cagem. É fácil de aplicar e de seca-
gem rápida, oferecendo um acaba-
mento perfeito e uma cor única no 
mercado com um efeito metalizado, 
nas cores singulares Silver e Gold 
em 400ml. Poderá descobrir Philo-
sophy numa loja Leroy Merlin perto 
de si.

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

A sua philosophya de decoração vai 
mudar com o mais recente lança-
mento da PPG Dyrup. A grande no-
vidade é Philosophy em Spray, uma 
tinta acrílica com um acabamento 
metalizado perfeito, disponíveis nas 
cores silver e gold, especialmente 
pensadas para criar projetos “do it 
yourself” dentro do universo da alta 
decoração, com um apontamento 
de brilho e luz. Esta nova philoso-

zado são uma opção inovadora, 
muito prática e fácil de aplicar em 
vários tipos de superfícies como 
alvenaria, gesso cartonado, es-
tuque sintético ou projetado, em 
madeiras e metais. Os tons dis-
poníveis possibilitam a recriação 
de ambientes hippie chic e super 
requintados, com estilos de de-
coração como o boho chique ou 
o vintage. O lançamento destes 
novos produtos mostra ainda a 
intuição e a facilidade com que 
estes podem ser utilizados, per-
mitindo desmistificar o conceito 
de alta decoração, através da 
concretização, de forma prática, 
de projetos “do it yourself” mais 
elegantes e refinados, com um 
toque de brilho com o acabamen-
to metalizado. Esta nossa “phi-
losophya” de cores é ideal para 
conjugar com a gama de cores 
Philosophy, proporcionando um 
acabamento e uma decoração di-
ferenciada, criando o seu próprio 
estilo.

Bruno Toscano, Brand Manager 
da PPG Dyrup em Portugal, afir-
ma que “A criação desta philoso-
phya foi exclusivamente pensada 
nos nossos clientes que procu-

phya em spray tem como objetivo 
completar gama de tintas decorati-
vas mate, disponíveis em 12 cores, 
que espelham as influências de 
países de todo o mundo, captando 
a sua essência e criando ambientes 
ainda mais requintados, um concei-
to muito fácil de aplicar e criar novas 
decorações.

As novas tintas em spray metali-
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> LAMPOCEM - Ligante hidráulico I Mapei

• Tempo de presa muito rápido (cerca de 3 
min. a +20 ºC).

• Elevadas resistências mecânicas após 
poucas horas.

• Baixa retração e, portanto, não fissura.

• Nenhum decréscimo de desempenho ao 
longo tempo.

adequado para fixações rápidas de:

• Tampas de caixas de visita em estradas.

• Grampos, tubagens, louças sanitárias e 
dobradiças.

• Aduelas de madeira e metal.

• Caixas e calhas elétricas.

• Buchas de madeira.

• Selagens de condutas em cimento, esgo-
tos, cisternas, etc.

• Bloqueio de pequenas infiltrações de água 
em estruturas enterradas, caves e caixas de 
elevadores.

Lusomapei, SA
Business Parque Tejo XXI EN 1, Km 29
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel.: 263 860 360
E-mail: info@mapei.pt
Site: www.mapei.pt

na vertical como na horizontal, 
sem necessidade de cofragem. 
 
vantagens do produto:

• Consistência plástico-tixotrópica 
e, portanto, aplicável na horizontal 
e na vertical sem escorrer e sem 
necessidade de cofragem.

vida nos laboratórios de inves-
tigação Mapei. Misturado com 
água dá origem a uma arga-
massa de consistência plástico-
-tixotrópica, fácil de aplicar, tanto 

LAMPOCEM é um ligante pré-
-misturado em pó, composto por 
cimentos de elevada resistência 
e aditivos especiais, realizado 
segundo uma fórmula desenvol-

Fixação de tubos hidráulicos Fixação de grampos para radiadores

Fixação de braçadeiras para tubagens Fixação de caixas e caixas elétricas

> In-Wash® In-Tank®, a smart toilet com tanque integrado I Roca

ca de autolimpeza antes e depois 
de cada utilização. Além disto, in-
corpora a tecnologia Vortex, que 
gera uma descarga mais potente, 
limpando toda a superfície da sa-
nita através de um fluxo de água 
de 360º e um consumo mínimo de 
água. O design Rimless, que elimi-
na o habitual arco de saída de água 
existente nas sanitas tradicionais, 
também impede a acumulação de 
sujidade em ângulos ou cantos da 
sanita. 

Estas inovações juntam-se à tec-
nologia Soft Air, responsável pelo 
fluxo controlado de água para a 
parte superior da sanita, assegu-
rando uma descarga completa, efi-
caz e silenciosa. 

A nova sanita inteligente da Roca 
oferece uma experiência de higie-
ne íntima - nomeadamente lava-
gem e secagem - totalmente perso-
nalizada. O comando à distância 
regula a temperatura da água e 
do ar, a posição da cânula e a 
opção de descarga (total ou par-

A In-Wash® In-Tank® é o modelo 
que se segue à In-Wash®, a sani-
ta inteligente da Roca, desenvolvi-
do com o objetivo de se adaptar a 
todos os espaços de banho. Este 
novo modelo conta com um design 
compacto que integra o tanque de 
água na própria sanita e elimina, 
assim, a necessidade de ser ne-
cessário o tanque de descarga.

Minimalista e de fácil utilização, a 
In-Wash® In-Tank® oferece a mes-
ma tecnologia e o mesmo desem-
penho que a In-Wash®, e inclui 

novos desenvolvimentos no que 
respeita ao design, à funcionalidade 
e aos materiais. Está disponível nos 
modelos de chão e suspenso.

O tanque integrado proporciona uma 
maior versatilidade no que respeita à 
instalação e faz com que se ganhe 
entre 10 a 20 centímetros em espa-
ço, comparativamente ao modelo an-
terior da In-Wash®. 

Para garantir uma desinfeção total, a 
cânula retrátil integrada da In-Wash® 
In-Tank® inclui uma função automáti-

cial, para uma maior poupança 
de água). No painel lateral, por 
sua vez, pode ativar a descarga 
completa e as funções básicas 
de lavagem e secagem.

A In-Wash® In-Tank® integra 
também um sensor que ativa 
as funções de lavagem e se-
cagem apenas quando deteta 
alguém sentado na sanita. Esta 
sanita dispõe, igualmente, de 
luzes LED para ajudar os utili-
zadores a utilizarem-na mesmo 
no escuro. Estas luzes podem 
ser configuradas para quatro 
modos diferentes: desligado, 
ligado, modo noturno e uma 
combinação dos modos ligado 
e noturno. 

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

>

Trincha Premium I Pardal

Caixas de encastrar e para paredes ocas I OBO

• Cabo de madeira polida

• Tamanhos: 1”, 11/2”, 2”, 2 1/2” e 3”

Pincelaria Pardal, SA 
Estrada da Circunvalação, 2885 - km 13,5
4300-139 Porto
Tel.: 225 377 041 
E-mail pardal@pardal.pt
Site: www.pardal.pt

A nova gama de caixas para pa-
redes ocas da OBO oferece van-
tagens decisivas em instalações 
no local da construção. As caixas 
para paredes ocas OBO estão dis-
poníveis como caixas de aparelha-
gem, caixas de derivação, caixas 
de eletrónica e caixas de aplique, 
cada uma como caixas convencio-
nais e variantes herméticas. A ofer-
ta é completada por uma gama de 
acessórios inteligente, que também 
é consistentemente orientada para 
resultados fiáveis. 

O portfólio completamente revisto e 
alargado com inúmeras caracterís-
ticas, parcialmente patenteadas e 
detalhes de produto bem pensados, 
assegura que a instalação de cabos 
e tubos possa ser efetuada de forma 
ainda mais eficaz e segura.

OBO Bettermann, Lda
Estrada Nacional, 249, Km 4,2 
Armzém A Esq. Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
Tel.: 219 253 230
E-mail: info@obo.pt
Site: www.obo.pt

A Pincelaria Pardal está em cons-
tante desenvolvimento de novos 
acessórios, lançando periodica-
mente produtos inovadores e de 
alta qualidade, proporcionando aos 
utilizadores a melhor experiência 
de pintura.

características do produto

• Mistura de cerda natural e fila-
mentos sintéticos

• Virola de aço cobreado

xas de derivação, caixas de eletróni-
ca e caixas de aplique. Todas as va-
riantes estão disponíveis em versões 
convencionais e herméticas. 

Uma novidade absoluta no portfólio 
OBO é o conceito de caixas de en-
castrar herméticas. Estas impedem o 
fluxo de ar entre paredes e espaços 
interiores do edifício evitando perdas 
de calor. Adequam-se especialmente 
para alvenaria de tijolo com cavida-
des contínuas como, por exemplo ti-
jolos térmicos. Um efeito de chaminé 
pode ocorrer nas câmaras dos tijolos, 
devido à instalação elétrica instalada, 
e isto é evitado pelas caixas de en-
castrar herméticas.

Durante o ano de 2022 a Pince-
laria Pardal irá lançar uma nova 
trincha no mercado para comple-
mentar sua gama de acessórios 
de pintura. 

A nova Trincha Premium apre-
senta uma conceção mais mo-
derna e sustentável. É composta 
por uma mistura de cerda natural 
e filamentos sintéticos, que lhe 
conferem um grande poder de 
absorção, boa cobertura e bom 
acabamento. Esta trincha ga-

A OBO Bettermann apresen-
ta um novo portfólio completo 
de caixas de encastrar e para 
paredes ocas que revelam de-
talhes de produtos inovadores 
para uma instalação fácil e rá-
pida.

Como parte do desenvolvimen-
to, toda a gama foi revista, oti-
mizada em muitos detalhes e, 
assim, melhorada em toda a 
funcionalidade. Foi dada uma 
atenção particular para um tra-
balho simplificado. O resultado 
é uma grande variedade de 
características inteligentes do 
produto, algumas das quais pa-
tenteadas, com as quais as cai-
xas de encastrar e para pare-
des ocas da OBO estabelecem 

rante um maior controlo na apli-
cação da tinta e visa um acaba-
mento uniforme, sendo indicada 
para tintas aquosas.

É constituída por uma virola 
de aço cobreado e um cabo 
de madeira mais ergonómico 
e eco-friendly, tornando esta 
nova trincha mais atrativa.

Esta trincha encontra-se dispo-
nível em cinco tamanhos, 1”, 
11/2”, 2”, 2 1/2” e 3”.

novos padrões de qualidade e 
rapidez durante a instalação, 
nomeadamente:

• Cúpulas de parafusos para 
uma fixação precisa dos apa-
relhos;

• Parafusos de fixação com ca-
beça combinada;

• Entradas para cabos e tubos 
com marcação;

• Entradas para tubos combina-
das M20 e M25;

• Entradas de membrana em 
TPE (nas variantes herméticas).

As caixas de encastrar OBO 
estão disponíveis em diferen-
tes variantes e destacam-se 
por numerosas características 
de produto, algumas das quais 
estão patenteadas. Isto signifi-
ca que estão preparadas para 
qualquer requisito no local de 
instalação.

O portfólio recentemente lançado 
inclui caixas de aparelhagem, cai-
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