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Entrevista I Juvenal Dias e Filipe Dias, Gerentes da Grésdias

“A Grésdias pretende fazer 
um crescimento susten tado, 
na qualidade dos nossos ser-
viços, na qualidade do nos so 
atendimento e na qualidade 
da informação que damos aos 
nossos clientes, e também na 
qualidade dos produtos que 
su gerimos ou nas soluções 
encon tradas.” (pág.4)
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 editorial / sumário / dados da construção

 José de Matos, 
Coordenador

Com a guerra, a infl ação pas-
sou de fenómeno eventual-
mente passageiro para algo 
que será seguramente mais 
duradouro e mais intenso, 
com todas as consequências 
que se podem perspetivar em 
termos de alterações à estru-
tura de preços e rendimentos.

Para além de afetar o cál-
culo, trabalhar com infl ação 
implica perceber que as 
correções monetárias são 
diferentes quando aplicadas 
a bens e serviços distintos, 
sendo essas diferenças nor-

malmente maiores quando 
as taxas de variação dos 
preços são muito elevadas 
e ou quando os aumentos 
de custos que estão na base 
têm comportamentos bem 
diversos.

O resultado são alterações 
substanciais nas “grelhas” de 
preços e não só na expres-
são monetária dos diversos 
fatores produtivos. Por isso, 
nestas circunstâncias, sobre-
tudo enquanto a infl ação não 
estabiliza, não basta atua-
lizar os valores dos custos 
e dos proveitos que temos 
nas nossas empresas ou 
em qualquer projeto por uma 
qualquer taxa teórica de in-
fl ação, seja ela geral ou seto-
rial. É preciso ir mais fundo e 
analisar o comportamento de 
todos e cada um dos itens.

Nestas situações, é natural 
que as opções que eram 
boas no passado se tornem 
desajustadas. 

O que era negócio pode pas-
sar a prejuízo e vice-versa.

Há muitas armadilhas neste 
processo de raciocinar e de-
cidir em tempos de infl ação 
e a verdade é que nós per-
demos a prática.

O setor imobiliário é um dos 
mais expostos, não só por-
que a subida dos juros torna 
os ativos imobiliários menos 
interessantes em compara-
ção com outras alternativas 
nos mercados fi nanceiros, 
mas também porque, mes-
mo que os rendimentos das 
famílias acompanhassem 
em termos de aumentos a 
evolução das taxas de juro, 
a desproporção entre os 
valores de base obrigaria à 
mobilização de uma parte 
cada vez maior desse rendi-
mento para cumprir a pres-
tação de um empréstimo. 
Como sabemos, por expe-
riências passadas, nem to-
dos aguentam.
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O Índice de Produção na Construção  aumentou 3,3% em janeiro, em 
termos homólogos, acelerando 0,7 pontos percentuais (p.p.) face ao 
observado no mês anterior. O emprego e as remunerações apresenta-
ram crescimentos de 2,0% e 6,6% (1,7% e 6,0% em dezembro), res-
petivamente.

Produção na Construção cresceu 3,3% 
janeiro de 2022

O valor mediano de avaliação bancária foi 1 314 euros em fevereiro, 
mais 22 euros que o observado no mês precedente. Em termos homólo-
gos, a taxa de variação fi xou-se em 11,9% (10,4% em janeiro). Refi ra-se 
que o número de avaliações bancárias consideradas ascendeu a cerca 
de 29 mil, mais 24,2% que no mesmo período do ano anterior.

Avaliação bancária subiu para 1 314 euros por metro quadrado
fevereiro de 2022

> Dados da Construção (Fonte: INE)

VALOR MEDIANO DE AVALIAÇÃO BANCÁRIA DE HABITAÇÃO 
(VALORES EM EUROS/M2)

ÍNDICE DE PRODUÇÃO NA CONSTRUÇÃO (2015=100) 
TOTAL E SEGMENTOS
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os seus filhos e agora com os seus 
netos: Juvenal Dias e Filipe Dias.

A experiência adquirida ao longo 
de muitos anos permite prestar um 
serviço profissional de consultoria 
para remodelar e decorar as habi-
tações dos nossos clientes (salas 
de banho, cozinhas, quintais, ane-
xos, etc…), assim como partilhar e 
sugerir soluções decorativas para 
a sua casa nova e também no seu 
próprio “desenho” ou conceito da 
sua Casa…

Quanto ao resultado do nosso tra-
balho, achamos que é bastante 

positivo, mas muito longe de ven-
cer as dificuldades todas porque 
ainda vivemos com alguns proble-
mas das crises passadas…

Com um showroom de 500 m² e Com 
2.000 m² de armazéns, quais são 
as prinCipais áreas de negóCio da 
empresa e que produtos ComerCia-
lizam?

A nossa principal área de negó-
cio é a decoração, associada em 
particular aos revestimentos e aos 
pavimentos das casas, nas salas 
de banho, nas cozinhas, nos quar-
tos, nas áreas exteriores. O nosso 

é Com a experiênCia que adquiriu 
ao longo de mais de 60 anos que 
a grésdias trabalha Com o pro-
pósito de servir o Consumidor. 
a empresa tem Como prinCipal 
área de negóCio a deCoração, 
assoCiada em partiCular aos 
revestimentos e aos pavimentos, 
tanto no interior Como no exte-
rior.

numa entrevista dada à revista 
obras - materiais e equipamen-
tos de Construção, Filipe dias, 
um dos gerentes da grésdias, 
Contou-nos Como surgiu a em-
presa e qual Foi o seu perCurso.

Com uma história Com mais de ses-
senta anos, quais os prinCípios que 
estiveram na base da Criação da 
grésdias e que balanço Faz da sua 
atividade?

Estamos em Almeirim desde 
1955... O nosso avô, Manuel Dias, 
comprou este terreno com 1800 
m², há mais de 60 anos, junto ao 
cemitério, que era fora da cidade 
naquela época. Começou assim a 
nossa história… que já foi Maco-
sal, e uma longa caminhada fami-
liar da qual o “Rei do Barato” e de-
pois a Grésdias preenchem quase 
três décadas, passou do avô para 

Juvenal Dias e Filipe Dias, Gerentes da Grésdias

entrevista>

Juvenal Dias | Filipe Dias
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Um forte objetivo hoje é a implemen-
tação da grésdias serviços. Vamos 
a casa dos nossos clientes aplicar 
muitos dos produtos que vendemos 
no nosso dia-a-dia, e assim contribuir 
para aumentar a nossa resposta ao 
mercado e ao mesmo tempo fazer 
parte da solução, para os nossos 
clientes. Grésdias… aqui vale a pena!

Grésdias - Comércio de revestimentos e Pa-
vimentos, Lda 
Rua Condessa da Junqueira, 29 A 
2080-069 Almeirim
Tel.: 243 592 474
E-mail: geral@gresdias.pt
Site: www.gresdias.pt

Mas a falta de matérias-primas 
é uma ameaça, os stocks estão 
limitados e a produção de mate-
riais continua a não acompanhar 
as necessidades do mercado. 
Perante o desequilíbrio entre 
a oferta e a procura, os preços 
sobem e muito… e prejudicam o 
nosso crescimento e os nossos 
resultados.

Este cenário é um fator que pode 
atrasar obras e acabamentos e 
esse será um impacto negativo.

que objetivos deFiniu a empresa 
para os próximos anos?

O crescimento equilibrado é o 
objetivo principal, a médio e lon-
go prazo. A Grésdias pretende 
fazer um crescimento susten-
tado, na qualidade dos nossos 
serviços, na qualidade do nos-
so atendimento e na qualidade 
da informação que damos aos 
nossos clientes, e também na 
qualidade dos produtos que su-
gerimos ou nas soluções encon-
tradas.

É claro que infelizmente, nos 
dias de hoje, o grande objetivo 
é sobreviver, mantendo a Grés-
dias por muitos e longos anos…

atendimento e a nossa experiência 
são uma potencial mais-valia para 
os nossos clientes, porque a nossa 
preocupação vai para além da ven-
da, o nosso objetivo é proporcionar 
uma enorme satisfação aos nossos 
clientes, desde que nos conhecem 
até ver o resultado final da sua obra 
ou na sua casa… e assim trabalha-
mos todos os dias como os olhos 
postos no futuro!

que impaCto teve a pandemia na ativi-
dade da grésdias?

A pandemia da Covid-19 não fez 
parar o nosso setor.
 

Juvenal Dias | Fernando Dias | Etelvina Dias | Filipe Dias

Grésdias Serviços | Novidade 2022
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midade no interior; incómodo na 
habitabilidade durante o proces-
so de obra de reparação; e por 
fim, mas não menos importante, 
pode colocar-se em causa a sa-
lubridade dos espaços interiores, 
principalmente a longo prazo se 
a estanquidade não for devida e 
rapidamente assegurada.

Relativamente à estética dos edi-
fícios, existem inúmeras soluções 
de impermeabilização compa-
tíveis com acabamento cerâmi-
co, ajardinado e que permitem 
até um acabamento como se de 
uma pintura se tratasse. Estas e 
outras soluções, encontram-se 
abrangidas pelas gamas e sis-
temas weberdry roof e weberdry 
pur, da Weber.

A durabilidade dos edifícios e um 
maior conforto, a curto e a longo 
prazo além de uma necessidade, 
e que se encontra em consonân-
cia com a imperativa da susten-
tabilidade no edificado, é uma 
realidade atingível, basta esco-
lher as melhores soluções e sem 
dúvida a atuação na envolvente 
exterior deve ser uma priorida-
de - “Making the World a Better 
Home”. 

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

artigo>>>

> A importância da envolvente exterior no conforto interior
Carolina Mateus, Gestora de Produto da Saint-Gobain Portugal - ISOVER, Placo® e Weber

Nas edificações construídas se-
gundo o método construtivo con-
vencional, seja com estrutura em 
alvenaria cerâmica, bloco térmico 
ou betão, seja segundo o méto-
do construtivo em fachada leve e 
pré-fabricação, o que se preten-
de é de facto que tenha a maior 
duração possível, diminuindo as 
necessidades de manutenção, 
com uma maior preocupação na 
maximização de conforto a longo 
prazo. Como é conseguida esta 
durabilidade? A durabilidade é 
conseguida através de boas prá-
ticas de aplicação, no entanto as 
soluções consideradas e os mate-
riais que as constituem, adquirem 
também um papel preponderante. 
Esta máxima aplica-se evidente-
mente à estrutura do edifício e à 
envolvente exterior do mesmo - fa-
chadas e coberturas - dado que é 
o que separa o espaço interior das 
variações externas (temperatura, 
humidade e precipitação). Não es-
queçamos que quanto mais bem 
conseguida e eficiente for a envol-
vente exterior, de modo impreterí-
vel evitamos várias patologias no 
interior como infiltrações, desen-
volvimento de fungos, fissuração, 
para além de perdas térmicas, que 
têm um impacto direto no conforto 
(térmico, visual, acústico ou outro) 
que tanto se procura:

plo patologias interiores, como 
manchas de humidade resultan-
tes de infiltrações, ou presença 
de fungos, esse conforto visual 
perde-se, independentemente 
do espaço estar em conformida-
de com os aspetos mencionados 
acima.

Por conseguinte, sobretudo em 
fachadas, é importante a correta 
aplicação de isolamento térmico, 
preferencialmente, de forma con-
tínua para evitar pontes térmicas 
e pontos de condensação que 
possam conduzir ao desenvolvi-
mento de fungos. Mas não é sufi-
ciente, devemos também garantir 
uma correta estanquidade dos 
edifícios, sobretudo de cobertu-
ras de modo a evitar infiltrações e 
patologias que daí possam advir.

A impermeabilização de cobertu-
ras é um dos pontos mais críticos, 
dado ser erradamente descon-
siderada ou até menosprezada, 
porventura por redução de cus-
tos, ou por uma ideia desinfor-
mada sobre a compatibilidade de 
uma impermeabilização eficiente 
e a estética final pretendida para 
o edifício.

Quando se desprivilegia a incor-
poração de impermeabilização 
ou se considera uma solução 
inadequada, normalmente para 
uma redução dos custos totais da 
obra, caso exista uma infiltração, 
o resultado final não é de todo 
aprazível: custos de reparação 
dos estragos por presença de hu-

• ConForto térmiCo

Evitamos perdas térmicas de cer-
ca de 60%, com a aplicação de 
isolamento térmico ao longo da 
envolvente exterior opaca de fa-
chada e cobertura, o que é bas-
tante relevante tanto a nível de 
conforto, como nos consumos e 
custos energéticos.

• ConForto aCústiCo

Considerando algumas soluções 
de isolamento térmico e em par-
ticular as lãs minerais, apresen-
tamos por exemplo, em ETICS 
os sistemas webertherm comfort 
e webertherm mineral ou siste-
mas de fachada ventilada Placo-
therm® V, que para além das suas 
propriedades térmicas, possuem 
também características acústicas 
que reduzem a transmissão do 
ruído exterior para o interior, até 
11 dB. Este sistema é transversal 
a sistemas de coberturas, sejam 
elas invertidas ou tradicionais, 
com a integração de lãs mine-
rais, como a IXXO ou Alphatoit da 
ISOVER, como componentes de 
isolamento térmico.

• ConForto visual

A interpretação sobre o conforto 
visual prende-se no resultado de 
um espaço interior agradável, isto 
é, com um bom sistema de ilumi-
nação, uma paleta de cores har-
moniosa, texturas e contrastes 
nas paredes interiores. Todavia, 
se forem percetíveis, por exem-
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artigo>>>

> Sikaflex-11 FC PurForm I Sika

Com a marca Purform®, a Sika 
lançou uma nova tecnologia que 
realça a superioridade do poliure-
tano com respeito à resistência e 
durabilidade, e impressiona pelo 
baixo teor de monômeros. Com 
a nova tecnologia de poliuretano 
Purform®, a Sika estabeleceu um 

o novo regulamento REACH da 
União Europeia válido a partir de 
2023, adotado para melhorar a 
proteção da saúde humana e do 
meio ambiente.

O novo Sikaflex-11 FC Purform é 
um dos primeiros produtos da Sika 

novo marco em termos de desen-
volvimento sustentável. Esta ino-
vação permite que a Sika reduza 
substancialmente o conteúdo de 
diisocianato monomérico dos seus 
produtos, criando soluções com 
conteúdo inferior a 0,1%. Nes-
se sentido, a marca cumpre com 

a incorporar a nova tecnologia Pur-
form. Este “cola e veda” líder de 
mercado da Sika já possuía ante-
riormente características técnicas 
que o diferenciavam claramente 
das soluções concorrentes, mas a 
nova formulação melhorou subs-
tancialmente o seu desempenho, 
nomeadamente ao nível de:

• Cura aCelerada: mais rápido a 
desenvolver resistência e a en-
durecer.

• vida útil alargada: mais estável 
face a temperatura e humidade 
elevadas, mais resistente aos 
raios UV.

• menor impaCto: teor de monó-
meros ultrabaixo, <0,1%, melhor 
para a saúde e para o ambiente.

• sikaFlex-11 FC purForm: a fia-
bilidade de sempre, apta para os 
desafios de amanhã!

Sika Portugal
Rua de Santarém, 113
4400-292 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 776 900
Site: www.sika.pt
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obrigações fi scais>>>

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 edifi ca-
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 fi na, 
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 infi ltração 
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 fi brada 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 
fl exível monocomponente - para 
além da elevada fl exibilidade, 
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

maio / 2022 junho / 2022

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

até ao dia 12
- IVA - comunicação à AT das faturas emitidas em ABR.22       

até ao dia 16
- IVA - periodicidade mensal - pagamento (MAR.22) **
- IVA - periodicidade trimestral - declaração periódica (1.º TRIM.22) *

até ao dia 20
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - pagamento (ABR.22)
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - pagamento (ABR.22)
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - pagamento (ABR.22)                  
- IRC/IRS - retenções na fonte (ABR.22)
- SELO - pagamento do relativo a ABR.22
- IVA - periodicidade trimestral - pagamento (1.º TRIM.22) **
- IVA - declaração periódica - pequenos retalhistas (1.º TRIM.22)
- IVA - declaração recapitulativa - regimes mensal e trimestral

até ao dia 31
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em MAI.22
- IRC/2021 - declaração modelo 22
- AIMI - sujeitos passivos casados - tributação conjunta
- IMI/2021 - pagamento da totalidade ou da 1.ª prestação

*       Entrega possível até ao dia 20, por Despacho do SEAF
**      Pagamento possível até ao dia 25, por Despacho do SEAF

até ao dia 13
- IVA - periodicidade mensal - declaração periódica (ABR.22) *
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - entrega de declarações (MAI.22)
- IRS - declaração mensal de remunerações AT (MAI.22)
- IVA - comunicação à AT das faturas emitidas em MAI.22         

até ao dia 15
- IVA - periodicidade mensal - pagamento (ABR.22) **

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

até ao dia 30
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em JUN.22
- IRS/2021 - declaração de rendimentos mod. 3

*        Entrega possível até ao dia 20, por Despacho do SEAF
**      Pagamento possível até ao dia 27, 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, 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 fi scal e contributiva 
aprovadas no âmbito do combate ao COVID-19, que são/foram objeto de informação 
autónoma

 www.portaldasfi nancas.gov.pt
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Ultracolor Plus é uma arga-
massa cimentícia de elevadas 
prestações, de presa e seca-
gem rápida, para a betumação 
de juntas até 20 mm. Com a 
nova e vasta gama de cores, 
os betumes Ultracolor Plus 
realçam a beleza de cada su-
perfície em cerâmica ou ma-
terial pétreo e dão um toque 
original aos ambientes. As 40 
cores de Ultracolor Plus estão 
também disponíveis no selante 
Mapesil AC.

• Colocação em exercício: após 24 
horas (48 horas para tanques e pis-
cinas).

• Cores: 40.

• Aplicação: com espátula em borra-
cha.

• Acabamento: esponja Mapei ou es-
fregão Scotch-Brite®.

• EMICODE: EC1 Plus - de baixíssima 
emissão.

• Armazenagem:

• 12 meses (sacos de 23 kg).

Projetado para durar, Ultracolor 
Plus é uma argamassa de ele-
vadas prestações, modificada 
com polímero, anti-eflorescên-
cias e hidrorrepelente com Dro-
pEffect® e resistente ao bolor 
com tecnologia BioBlock®.

vantagens

• Resiste aos bolores (tecnologia 
BioBlock®).

• Rápida colocação em exercício.

• Hidrorepelente e fácil de limpar 
(tecnologia DropEffect®).

• Anti-eflorescências para cores 
uniformes.

• Ampla gama cores.

• Cores combinados com o selan-
te Mapesil AC.

dados téCniCos

• Duração da mistura: 20-25 mi-
nutos.

• Tempo de espera antes do aca-
bamento: 15-30 minutos.

• Transitabilidade (tráfego pedo-
nal): cerca de 3 horas.

• 24 meses (sacos de 5 kg).

• Consumo: consoante as di-
mensões da junta.

• Embalagem: sacos de 23 kg, 
caixas de 4x5 kg Alupack, con-
soante a cor.

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

> Ultracolor Plus I Lusomapei

materiais/equipamentos>>
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A Sanitop combinou num só ca-
tálogo as diferentes soluções de 
ventilação e purificação do ar 
domésticas, adaptáveis às mais 
diversas necessidades numa ha-
bitação. Uma ferramenta muito 
útil para informar o consumidor 
final das diferentes possibilidades 
existentes e para o instalador pro-
fissional apresentá-las aos seus 
clientes.

É um facto que 96% da população 
está exposta a concentrações de 
partículas finas acima do limite 
recomendado, e 50% das habi-
tações estão contaminadas com 
Componentes Orgânicos Voláteis 
(COV).

Esta é uma realidade emergente 
nas habitações, principalmente 
quando falamos de conforto. É 
em casa que as pessoas pas-
sam grande parte do seu tempo e 
é nela que é importante ter uma 
boa qualidade do ar que respiram, 
além de uma temperatura am-
biente confortável e que evite o 
desenvolvimento de doenças, por 
mais insignificantes e banais que 
possam parecer.

E é aqui que surge a importân-
cia da ventilação nas habitações. 
Para uma boa eficiência na clima-
tização de uma habitação é im-
portante um bom isolamento, mas 
também a ventilação, a renovação 
do ar.

A Sanitop está no mercado há 
quase 30 anos e marca presen-
ça em todo o território nacional, 
através da sua rede de mais de 
25 pontos de venda, entre centros 
de atendimento a profissionais e 
showrooms, além de uma vasta 
equipa de comerciais. Atualmen-
te trabalha também com outros 
mercados, como Espanha e Cabo 
Verde, tendo presença física, com 
loja e rede de comerciais, em Mo-
çambique.

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

> SoluçõeS de ventilação e purificação de ar doméSticaS i Sanitop

> A solução perfeita para os seus projetos com TITANPRO S-505 e P-40 I Tintas Titan

TITANPRO S-505 é um primário 
de interior e exterior para paredes 
e tetos. Com bom poder de pene-
tração, permite reparar e consoli-
dar superfícies. De boa aderência, 
com bom poder de cobertura e de 
fácil aplicação,  TITANPRO S-505 
é um primário que facilita a aplica-
ção, melhorando a aderência das 
tintas e dos revestimentos ao su-
porte.

TITANPRO P-40 é uma tinta de 

Juntos TITANPRO S-505 e P-40, 
fazem a combinação perfeita 
para o profissional mais exigente.

TITANPRO é uma linha de produ-
tos que oferece as soluções mais 
inteligentes para o pintor profis-
sional. Esta linha é formada por 
primários, tintas de interior, tintas 
de exterior e impermeabilizantes. 
Graças ao seu acabamento per-
feito, proteção duradoura e cer-
tificações variadas, TITANPRO 

interior e exterior acrílica, com alto 
poder de cobertura e durabilidade 
e altamente lavável. Ideal para 
proteção e decoração de facha-
das, argamassas mono camada 
e ainda para a decoração de inte-
riores, pátios, onde se procuram 
acabamentos duradouros. De fácil 
aplicação, transpirável e com ex-
celente resistência às intempéries, 
P-40 é a solução ideal para o seu 
projeto. Disponível nos brilhos 
mate e acetinado e em 4 e 15L.

ajuda os profissionais a respon-
derem de forma rápida no seu dia 
a dia.

Tintas Titan, SA
Rua Fonte Cova - Barca
4475-031 Maia
Tel.: 229 865 450
E-mail: info@tintastitan.pt
Site: www.titanlux.pt
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> Novidades na série iCon I Geberit

rio oferecem muitas possibilidades 
de design dado que os puxadores 
das gavetas podem ser trocados. 
Cada utilizador pode personalizar o 
móvel ao seu gosto escolhendo en-
tre as 5 diferentes opções de aca-
bamentos para os puxadores: cro-
mado brilhante, branco mate, preto 
mate, lava mate e cinza areia mate.

A gama inclui móveis para pousar 
o lavatório com uma ou duas gave-
tas, módulos laterais com gavetas 
ou estantes, armários suspensos 
quadrados ou retangulares com 
uma porta, armários altos com es-
pelho interior e uma grande varie-
dade de estantes e caixas de pa-
rede que asseguram a arrumação 
na casa de banho. Todos eles são 
muito resistentes à água e à humi-
dade e estão disponíveis nas cores: 

A Geberit, especialista em louça 
sanitária e tecnologia para a casa 
de banho, apresenta a extensão da 
sua popular série de casa de banho 
iCon. A série, de linhas claras e mui-
to atuais, foi renovada e ampliada 
para oferecer ainda mais opções de 
design e mais espaço de arruma-
ção na casa de banho. A ampliação 
da série inclui uma sanita Rimfree+, 
assim como lavatórios SlimRim e 
novos acabamentos e modelos 

branco mate, branco brilho, lava, 
cinzento areia, carvalho e no-
gueira hickory.

A série também inclui a nova 
sanita suspensa Rimfree+ que 
otimiza o sistema de descarga 
da água e facilita a limpeza do 
WC. O seu novo design não só 
elimina os rebordos do ar de des-
carga, como minimiza a guia que 
conduz a água pelo interior da 
bacia. Além disso, a geometria 
interior da bacia assegura a efi-
caz limpeza da sanita depois de 
cada utilização. O extra de faci-
lidade de limpeza e comodidade 
é proporcionado pelo assento e 
pela tampa da sanita, com siste-
ma SoftClosing e QuickRelease, 
que facilita a sua extração. A ofer-
ta de sanitários completa-se com 
um bidé suspenso de formato 
fechado, design a condizer com 
a sanita, que é muito confortável 
e elegante.

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

para os móveis, entre outros ele-
mentos. Na hora de redesenhar 
o conceito de mobiliário, a marca 
prestou especial atenção à otimi-
zação do espaço de arrumação, 
com o objetivo de maximizar a 
superfície disponível dentro das 
gavetas e armários.

A oferta de lavatórios iCon am-
plia-se com a inclusão de mo-
delos de design SlimRim, com 
rebordos de apenas 1,5 cm de 
grossura, que proporcionam le-
veza e elegância à casa de ba-
nho. Os novos lavatórios estão 
disponíveis com e sem orifício 
para a torneira e com abertura 
de emergência oculta, graças ao 
sistema de escoamento Clou que 
ajuda a conseguir mais espaço 
debaixo do lavatório.

Graças ao especial sistema de 
escoamento do lavatório, os mó-
veis debaixo do lavatório iCon 
conseguem muito espaço para 
guardar os produtos de higiene 
pessoal dado que as gavetas não 
precisam de recorte para o sifão. 
Desta forma, otimizou-se o espa-
ço e ganhou-se em capacidade 
de arrumação. Além disso, os 
novos móveis debaixo do lavató-
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> Gama de multicamada Vissen I Coprax

A COPRAX, empresa luso italiana 
líder em soluções de tubagem, apre-
senta um portfólio de tubos e aces-
sórios altamente qualificados para as 
existentes instalações de redes de 
água, aquecimento e climatização.

Para além da solução altamente re-
conhecida PPR Coprax, destaque 
para a marca Vissen, a qual sendo 
uma marca “Umbrella” disponibiliza 
soluções de PPR, multicamada, pa-
vimento radiante entre outras.

Na construção nova e remodelação 
constante que o mercado evidencia, 
destaca-se a gama de multicamada 
Vissen, fornecida em rolos e varas 
e altamente versátil para as aplica-
ções e exigências atuais. A solução 
multicamada é composta por tubos 
Pex ou Pert, produzidos segunda a 
norma ISO 21003, envolvidos por 
uma camada de alumínio o que lhes 
confere características ímpares de 
maleabilidade na sua instalação, 
resistência e estabilidade linear nas 
aplicações à vista.

A gama de acessórios disponível é 
variada: 

A) Acessórios PressFitting (Prensar) 
constituídos por um corpo em latão 

CW617N, uma bússola em Inox, Oring 
em EPDM e compatíveis com pinça de 
trabalho “U”. 

B) Acessórios Compressão (Aperto 
manual) também de latão e para ser 
utilizados de forma simples e sem re-
curso a ferramentas.

No que se refere às aplicações, des-
tacam-se as redes prediais de água 
quente e fria e as instalações de aque-
cimento/arrefecimento, cumprindo as 
seguintes classes de pressão:

• Instalações sanitária 60 ºC.

• Instalações sanitária 70 ºC.

• Aquecimento baixas temperaturas 
(pavimento radiante).

• Aquecimento altas temperaturas (ra-
diadores).

Coprax, SA
Avenida 16 de Maio
Zona Ind. Ovar 
3880-102 Ovar 
Tel.: 256 579 480 
E-mail: info@coprax.com
Site: www.coprax.com

> Branco Puro By Tintas Europa I Tintas Europa

paredes interiores, novas ou antigas 
da sua casa. A sua fórmula, com ex-
celente opacidade e rendimento, de 
fácil aplicação, é adequada para su-
perfícies de reboco, betão, estuque 
ou gesso cartonado.

Com o lançamento desta gama eco-
lógica, a empresa pretende assegu-
rar a elevada qualidade do produto, 
o seu desempenho e longa duração, 
promover o uso eficiente do produto e 
diminuir os riscos ambientais.

O Rótulo Ecológico Europeu atribuí-
do ao Branco Puro confere aos con-
sumidores a garantia de que estão 
a adquirir um produto de excelente 
qualidade, que atende a padrões e a 
critérios ambientais exigentes deter-
minados pela União Europeia. 

Tintas Europa
Estrada do Freixo, 5
Apartado 7
Freixo - Vila Verde
5070-552 Alijó
Tel.: 259 910 200
Site: www.tintaseuropa.com

Ciente da sua responsabilidade 
social enquanto empresa, e atenta 
às necessidades de um mercado 
cada vez mais atento às questões 
ambientais, a Tintas Europa acaba 
de lançar um novo produto ecológi-
co: Branco Puro. Uma tinta aquosa 
vinílica de elevada qualidade que 
garantiu aquele que é o símbolo da 

peia, o Branco Puro surge como 
uma oportunidade de a empresa 
ampliar a sua oferta, promovendo 
a adoção de práticas ecológicas e 
sustentáveis no próprio setor.

Para além de resultar num aca-
bamento mate com qualidades 
decorativas e de proteção de ex-
celência, enquanto apresenta um 
reduzido impacto ambiental ao lon-
go de todo o seu ciclo de vida, o 
Branco Puro foi classificado como 
A+, na avaliação da Qualidade do 
Ar Interior, segundo a legislação 
francesa, a mais exigente na Eu-
ropa a este nível, assumindo-se 
assim como um produto amigo do 
ambiente e da saúde pública, re-
comendado para edifícios residen-
ciais, onde se pretende garantir a 
qualidade do ar interior e, particu-
larmente, para edifícios de escritó-
rios, escolas e outros onde este re-
quisito é particularmente relevante.

O Branco Puro é a escolha acer-
tada para os consumidores que, 
como as Tintas Europa, procuram 
reduzir o impacte ambiental e 
adotar a visão de um futuro mais 
sustentável. O produto ideal para 
renovar, decorar e proteger as 

excelência ambiental reconhecido 
na Europa e no Mundo, o Rótulo 
Ecológico Europeu - designado 
como Ecolabel.

Com uma formulação desenhada 
para cumprir os critérios rigorosos 
exigidos pela regulamentação do 
Rótulo Ecológico da União Euro-
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> Hydrocork Plus - Wicanders I Amorim Cork Flooring

materiais/equipamentos

O Hydrocork Plus mantém as já co-
nhecidas características do Hydro-
cork, atributos que o tornaram uma 
das gamas de pavimentos mais 
vendidos da Wicanders: a baixa 
espessura, a resistência à água, a 
facilidade e a rapidez de instalação, 
sem ruído e sem pó.

A estas características somam-
-se os benefícios únicos da cortiça, 
uma matéria-prima 100% natural, 

A Wicanders, uma das marcas 
premium da Amorim Cork Flooring, 
acaba de lançar uma nova versão 
do seu best-seller Hydrocork: o 
novo Hydrocork Plus. Trata-se de 
um pavimento flutuante, resisten-
te à água, de baixa espessura e à 
base de cortiça.

Este upgrade da solução tradi-
cional apresenta uma nova abor-
dagem ao sistema de encaixe, 

renovável e reciclável, extraída 
do sobreiro a cada 9 anos, sem 
cortar nem danificar a árvore. 
Quando usada em pavimentos, 
a cortiça proporciona benefícios 
inigualáveis devido às suas ca-
racterísticas únicas, como o con-
forto ao caminhar, a resistência 
aos impactos, o isolamento térmi-
co e acústico e a qualidade do ar 
interior.

O novo Hydrocork Plus está dis-
ponível numa seleção de 26 vi-
suais de madeira, desde os tons 
mais claros aos mais escuros, 
oferecendo assim o visual ideal 
para qualquer espaço. Pela resis-
tência e performance do produto, 
está apto para ser utilizado em 
qualquer área interior, seja resi-
dencial ou área comercial de alto 
tráfego. A baixa espessura torna-
-o também numa escolha exce-
lente para projetos de renovação.

Amorim Cork Flooring
Rua do Ribeirinho, 202
4536-907 S. Paio de Oleiros
Tel.: 227 475 600
E-mail: info.acf@amorim.com
Site: www.amorimcorkflooring.pt

tornando-o ainda mais resis-
tente, sem perder a facilidade 
e rapidez de instalação. O novo 
sistema de encaixe combina 
o encaixe original PressFit no 
lado mais curto com o sistema 
de encaixe 2G no lado mais lon-
go. Esta combinação permite re-
forçar a robustez do sistema de 
encaixe, proporcionando maior 
estabilidade e uma instalação 
ainda mais simples.
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> Nova linha para sistemas de revestimento F.018 I Extrusal

> Autoclismos interiores CTESI - A inovação tecnológica ao serviço 
da eficiência hídrica I Barros & Moreira/CTESI

nar uma maior autenticidade a cada 
projeto, o sistema permite a aplicação 
de tratamentos de superfície diversifi-
cados, do anodizado mate ao lacado 
brilho ou texturado. 

Com esta solução, é possível confe-
rir às habitações a estética de ripado 
nas diferentes opções de cores Extru-
sal, incluído as opções de efeito ma-
deira, aproveitando, por sua vez, as 
potencialidades do alumínio: durabili-
dade, sustentabilidade, versatilidade, 
leveza e segurança. 

O novo sistema de lâminas de revesti-
mento F.018, além de oferecer a pos-
sibilidade de montagem das lâminas 
tanto na horizontal como na vertical, 
e da grande variedade de acabamen-
tos de tonalidades e texturas, permite 
a integração de portas e janelas, au-
mentado assim a opções construtivas 
aos profissionais da construção, in-
cluindo arquitetos.

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

O seu isolamento acústico garante o 
mínimo de ruído em cada descarga e 
o seu isolamento em esferovite com 
alvéolos atua como um eficaz siste-
ma de anti condensação. O reser-
vatório é composto em polipropileno 
(PP) de elevada resistência, supor-
tando temperaturas até 25ºC. Estes 
produtos são certificados com a Mar-
cação CE: EN 14055, possuindo uma 
eficiência hídrica de classe A. A curva 
de esgoto é ajustável em profundida-
de, permitindo uma maior adaptação 
ao espaço.

Estes autoclismos são complementa-
dos com torneiras de boia, que per-
mitem um enchimento ultrarrápido e 
silencioso. Os casquilhos são com-
postos em latão, apresentando um 
excelente desempenho, mesmo com 
variadas pressões.

Barros & Moreira/CTESI
Rua Industrial da Ponte Seca, 8
2510-752 Gaeiras - Óbidos
Tel.: 262 837 230
E-mail: geral@grupobm.pt
Site: www.ctesi.pt

A nova solução F.018 de sistemas 
de revestimento e ocultação de es-
paços apresenta-se como resposta 
às tendências arquitetónicas para a 
ocultação em alumínio de fachadas.

Aliando a sustentabilidade do edi-
ficado à elevada diversidade de 
soluções construtivas, a Extrusal, 
através desta solução, coloca à 

Pensar num espaço de banho efi-
ciente também é garantir que se 
disponibilizam aos especialistas 
produtos simples de instalar, para 
que a satisfação dos consumidores 
finais seja também ela uma realida-
de. 

A gama de autoclismos de interiores 
da CTESI diferencia-se pela quali-
dade dos materiais utilizados, dura-

base / 20 mm de profundidade), e 
F.018.014 em forma de “U” (25 mm 
de base / 30 mm de profundidade). 
O suporte das lâminas e o reves-
timento da parede são realizados 
através do perfil F.018.01, sendo o 
perfil de F.018.012 utilizado para os 
remates. As lâminas de alumínio 
são aplicáveis tanto na horizontal 
como na vertical. Para proporcio-

auxiliar na montagem da estrutura 
e assim suportar, de maneira mais 
eficiente, a louça suspensa. Pode 
ajustar a altura da fixação da es-
trutura em relação ao autoclismo 
interior. 

Para espaços novos ou remo-
delados, em que a parede não é 
feita em tijolo, mas sim em gesso 
ou materiais similares, optar por 
um sistema de elevada resistên-
cia mecânica, como o autoclismo 
de interior SOLID, acaba por ser 
a escolha mais inteligente. Esta 
estrutura robusta é reforçada com 
pontos de fixação tanto na parede 
como no chão, permitindo suportar 
até 400 kg e que, à semelhança do 
modelo EASY com pés, também 
é regulável em altura, permitindo 
ajustes à louça sanitária suspensa. 

O sistema de dupla descarga in-
cluída neste autoclismo está pre-
definido para 3/6L, sendo possível 
fazer a regulação para 4,5/ 3L ou 
4/2L e que, através da utilização 
das placas de comando de dupla 
descarga da Ctesi, permitem uma 
gestão eficiente da água presente 
no reservatório. 

disposição dos arquitetos e profis-
sionais da construção uma diversi-
dade de opções de revestimento de 
fachadas / paredes dispensando a 
introdução de uma terceira cama-
da. 

O novo sistema é composto por 
dois modelos de lâminas: F.018.013 
de formato retangular (25 mm de 

bilidade e diversidade de soluções 
de aplicação oferecidas. Os diferen-
tes modelos permitem fazer uma 
escolha adequada, de acordo com 
a forma de aplicação pretendida e 
tipo de parede. Para instalações em 
paredes resistentes, a escolha re-
cairá sobre o modelo EASY na sua 
versão de estrutura com pés. Este 
modelo integra dois apoios (pés) 
em aço galvanizado, que permitem 
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>

Diera Th Therm Rapid, a argamassa técnica que cumpre todos os prazos I Diera

Cinco soluções para renovar um espaço de banho pequeno I Roca

dos, com características diferen-
ciadoras dos restantes produtos 
do mesmo segmento disponíveis 
no mercado: flexibilidade, menor 
emissão de poeiras e facilidade 
de utilização são algumas das 
caraterísticas das argamassas 
da gama Easysolutions da Diera, 
cujos pontos-chave são: 

• Produtos de fácil aplicação;

• Produtos amigos do ambiente;

• Produtos tecnicamente evoluí-
dos;

• Produtos com melhor rácio pre-
ço/qualidade.

Há 55 anos no mercado da cons-
trução, a Diera continua a apostar 
na inovação para oferecer as me-
lhores soluções, dando resposta 
às exigências dos consumidores. 

Diera
Rua D. Marcos da Cruz, 1223, Ap. 3037
4456-731 Leça da Palmeira
Tel.: 229 983 350
E-mail: geral@diera.pt
Site: www.diera.pt

dades compactas permitem uma 
boa arrumação dos artigos de 
higiene, ao mesmo tempo que é 
aproveitado ao máximo o espaço 
sobre o lavatório. Com uma luz 
LED embutida e portas com es-
pelho, os modelos como o Eidos 
multiplicam a capacidade de ar-
mazenamento.

móveis CompaCtos
A coleção Ona oferece uma op-
ção ultracompacta de 400 ou 450 
mm de largura, bem como uma 
ampla variedade de medidas nas 
versões compactas com duas 
gavetas. Com uma profundidade 
reduzida de 380 mm e um com-
primento de 500 mm, The Gap 
permite manter tudo devidamen-
te arrumado. 

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

resistência e flexibilidade, reduzin-
do as rachaduras e micro fissuras 
que por vezes ocorrem após a con-
clusão dos trabalhos.

A argamassa Diera Th Therm Ra-
pid é a mais recente adição à Diera 
Easysolutions, a gama de soluções 
técnicas da Diera para o novo mi-
lénio. 

A gama Easysolutions é composta 
por produtos tecnicamente evoluí-

tanque integrado e versão com 
tanque alto. A In-Wash® In-Tank®, 
com o tanque integrado, permite 
ganhar até 20 centímetros.

espaços sem obstáCulos
Todos os modelos da coleção Ter-
ran, por exemplo, incluem uma 
superfície texturizada semelhante 
à da pedra, em sete acabamen-
tos, permitindo escolher o que 
melhor se adapta a cada estilo. 

A Roca apresenta soluções stan-
dard e por medida, por exemplo 
as divisórias da coleção Easy, 
podem ser instaladas a partir de 
600 mm.

soluções dois-em-um 
O W+W da Roca é um lavatório 
com sanita incorporada que rea-
proveita a água usada no lavató-
rio para utilizá-la na descarga da 
sanita. Vencedora de inúmeros 
prémios internacionais, esta solu-
ção combina inovação e eficiência 
em apenas 860 mm de largura.

armários-espelho
Num espaço de banho com pou-
cos metros quadrados, estas uni-

Parar uma obra por causa do 
mau tempo é uma perda de tem-
po e dinheiro, mas agora existe 
Diera Th Therm Rapid, a arga-
massa monocomponente de li-
gantes mistos e secagem rápida 
para isolamento térmico pelo ex-
terior.

A renovação de um espaço de 
banho pequeno é um desafio 
criativo para qualquer designer 
de interiores, no entanto, pode 
ser também a oportunidade 
perfeita para munir a casa de 
produtos inovadores. A Roca 
apresenta soluções dois-em-
-um que, além de permitirem 
tirar o máximo proveito do es-
paço disponível, acrescentam 
um toque de modernismo e 

Especialmente formulada para 
aplicação em condições meteo-
rológicas adversas, e com um 
prazo de secagem de 4 horas, 
Diera Th Therm Rapid é uma 
argamassa cimentícia fibro-
-reforçada com propriedades 
de secagem rápida Diera Th 
Therm Rapid, para colagem e 
barramento em isolamento tér-
mico com poliestireno expandi-
do sobre superfícies novas ou a 
reabilitar.

A grande vantagem da utiliza-
ção da argamassa Diera Th 
Therm Rapid, em comparação 
com as argamassas de barra-
mento em isolamento térmico 
tradicional, é a de permitir a 
aplicação em condições atmos-
féricas de humidade elevada, 
devido às suas propriedades de 
secagem rápida, o que propor-
ciona a realização de trabalhos 
mais rápidos e em condições 
atmosféricas que normalmente 
forçariam a uma pausa na obra, 
com a consequente redução de 
custos e tempo.

Diera Th Therm Rapid tem ainda 
na sua composição um reforço 
de fibras, que lhe dá uma maior 

dinamismo a cada espaço de 
banho. 

smart toilets
Esta solução permite desfrutar 
do conforto da função de lava-
gem com opções personalizá-
veis, no que respeita à tempe-
ratura da água e da secagem. 
Disponível em cinco modelos, 
a In-Wash® desdobra-se na 
versão suspensa, versão com 
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