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Entrevista I Luís Rio e António Rodrigues, Gerente e Sócio Gerente da Reconco

“Constituída por uma equipa jovem, 
dinâmica, profissional e dedicada, 
tem na satisfação e apoio ao clien-
te a sua principal prioridade. Conta 
igualmente com uma vasta rede de 
comerciais, distribuídos por todo o 
território nacional, munidos das mais 
recentes tecnologias para apoiar e 
acompanhar os clientes diariamente 
nas suas mais diversas necessida-
des.” (pág.4)
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editorial / sumário / dados da construção

José de Matos, 
Coordenador

A inflação e a subida das ta-
xas de juro fizeram surgir al-
guns receios com o futuro da 
construção, em especial no 
setor imobiliário.

É curioso verificar que das 
múltiplas notícias e comentá-
rios nenhum teve origem no 
setor e nos seus profissionais, 
que, diga-se em abono da ver-
dade, não manifestaram até à 
data qualquer sinal de crise. 
Há problemas com preços e 
orçamentos, há dificuldades 
no cumprimento dos prazos 
de entrega, mas não faltam 
obras e trabalho.

A grande ameaça seria o es-
touro da “bolha imobiliária” 
que, efetivamente, não exis-
te. É uma evidência que os 
preços do imobiliário subiram 
muito, mas isso beneficiou as 
famílias, que em Portugal são 
maioritariamente proprietá-
rias dos imóveis que habitam 
e que adquiriram há mais de 
uma década, que assim fica-
ram mais ricas. E quanto às 
recentes aquisições de habi-
tação a crédito é importante 
sublinhar que os bancos se 
seguraram em regras pru-
denciais que previnem a sua 
exposição ao incumprimento, 
nomeadamente financiando 
apenas até 70% do valor de 
aquisição.

É verdade que se notou, nos 
últimos meses, o adiamento 
de muitos investimentos ain-
da na fase de projeto e até do 
arranque de algumas obras, 
num compasso de espera que 
se compreende face à incerte-
za gerada pela guerra, não 

só nos custos de construção, 
mas também nas projeções 
sobre os comportamentos da 
procura a médio prazo. Mas, 
até agora, este compasso de 
espera é parcial e não com-
promete de nenhuma forma a 
carteira de encomendas dirigi-
da ao setor. Diríamos até que 
não é negativo em absoluto 
que se retire alguma pressão, 
que tem sido excessiva, face 
à escassez de mão-de-obra 
com que nos temos defron-
tado.

Com efeito, verificamos que a 
oferta de imóveis ainda é defi-
citária e os preços continuam 
a subir de forma sustentada 
e acima dos custos de cons-
trução. Persiste, inclusive, 
um problema de habitação 
por resolver, que constitui um 
desafio e uma oportunidade 
para o setor. Isto para não fa-
lar do que é preciso reabilitar, 
particularmente em termos de 
melhorar a eficiência energéti-
ca dos edifícios.
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O Índice de Produção na Construção cresceu 0,5 pontos percentuais 
(p.p.) para uma variação homólogo de 2,1% em julho. O emprego e as 
remunerações apresentaram crescimentos de 1,6% e de 6,9% (2,0% 
e 6,2%, em junho). 

Produção na construção aumentou 2,1% 
julho 2022

No 2º trimestre de 2022 foram licenciados 6,2 mil edifícios, -7,9% que 
no mesmo trimestre do ano anterior (+1,6% no 1º trimestre de 2022) e 
+2,9% que no 2º trimestre de 2019. Os edifícios licenciados em cons-
truções novas diminuíram 6,7% (+5,3% no 1º trimestre de 2022), cor-
respondendo a um crescimento de 9,9% face ao 2º trimestre de 2019. 

Licenciamento de edifícios diminui no 2º trimestre, mas 
mantém crescimento face a 2019 I 2.º Trimestre de 2022

> Dados da Construção (Fonte: INE)
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ção; ferramentas; tintas, drogaria e 
químicos; segurança e proteção; fer-
ragens; casas de banho e cozinhas; 
mosaico e azulejos; pavimentos; ve-
dações (postes e redes); eletricidade; 
canalização; produtos agrícolas.

Conhecedores das dificuldades na 
distribuição e entrega dos materiais 
de construção e da volatilidade das 
transportadoras, decidiu adicionar 
ao seu portfólio de serviços uma 
empresa de transportes e logística 
(Reconco - Transportes - 2015), o 
que a torna mais competitiva e com-
petente na hora de entregar e distri-
buir os produtos por esta comercia-
lizados.

Pretendemos continuar a crescer 
de forma constante, mas sobretu-
do sustentada, e este crescimento 
constante é resultado da nossa 
dedicação ao cliente. Conhecedo-
res das dificuldades de logística, da 
competitividade do nosso mercado 
e da sua volatilidade, mantivemos 
sempre um atendimento pessoal e 
próximo, e temos no cumprimento 
de prazos de entrega uma das nos-
sas maiores características.

Assim, queremos não só manter o 
crescimento, mas ser uma referên-
cia nacional e internacional no que 
respeita à distribuição e comerciali-
zação de materiais de construção.

AbrirAm recentemente A retech. em 
que consiste este novo projeto? 

Em 2019, num verdadeiro ato de 
empreendedorismo, lançamos o 
mais recente projeto, a RETECH, 
projeto ambicioso e inovador no fa-
brico de EPS. Esta área de negócio, 
localizada em Águeda, conta com 
uma nave industrial de 7.500 m², 
onde são produzidas abobadilhas 
para cofragem, blocos EPS para vá-
rias utilizações, mas essencialmen-
te as placas EPS para o sistema vul-
garmente apelidado de capotto, e é 
neste sistema capotto que focamos 
a nossa inovação produtiva, sendo 
a única fabrica do país a produzir a 
placa EPS em molde, que permite 
produzir uma placa mais perfeita e 
ao mesmo tempo dotando-lhe uma 
capacidade térmica superior.

Consciente que o fabrico e produ-
ção é uma área de negócio pouco 
comum entre os empreendedores 

transmontamos, tivemos de redo-
brar o esforço, o trabalho e a dedica-
ção, para neste novo projeto manter 
e aumentar todas as qualidades que 
nos são reconhecidas.

Assim, fabricamos hoje um dos 
melhores EPS mundiais a um pre-
ço deveras competitivo. Da nossa 
fábrica saem diariamente mais de 
350 m3 de EPS, sob a forma de di-
versos produtos.

A marca RETCH encontra-se em 
fase de consolidação, sendo que 
nestes dois primeiros anos de ativi-
dade foram superadas todas as pre-
visões, incluído as mais otimistas.

quAis As ApostAs dA empresA pArA os 
próximos Anos?

Estamos na fase final do novo proje-
to industrial que estamos a construir 
na zona de Lisboa. Julgamos que 
estará a produzir antes do final do 
corrente ano. Nesta unidade, além 
da parte industrial teremos também 
uma base logística para rentabilizar 
ao máximo o custo de transporte, e 
estarmos cada vez mais perto dos 
clientes mais a sul do Pais.
   
Queremos também consolidar. Esta 
será a aposta principal nos próximos 
anos. Esta consolidação passa por 
continuar a crescer em faturação, 
mas também em área de interven-
ção e em número de clientes. 

Mantendo a nossa relação preço / 
serviço, mantendo uma relação de 
proximidade com o cliente, posicio-
nando-nos como verdadeiros par-
ceiros de negócio.

Continuar a oferecer os melhores 
produtos aos melhores preços, man-
ter e melhorar os prazos de entrega. 

Sempre focados na inovação e na 
procura constante de novos produ-
tos e soluções, não será surpreen-
dente verificar nos próximos tempos 
o aparecimento de novos projetos de 
investimento no universo Reconco.

Reconco
Rua Arquitecto Viana de Lima
Zona Industrial das Cantarias, 46
5300-574 Bragança
Tel.: 273 312 841
E-mail: geral@reconco.pt
Site: www.reconco.pt

como descreveriA A reconco e A 
suA trAjetóriA?

Fundada em 1988, pela vontade, 
dedicação e visão do Sr. António 
Rodrigues, é hoje uma empresa 
consolidada que goza de enorme 
prestígio, visibilidade e reconheci-
mento de clientes, fornecedores 
e parceiros, sendo mesmo umas 
das maiores empresas nacionais 
do setor.

A Reconco é uma empresa fami-
liar, apoiada numa estrutura fami-
liar forte, unida e coesa. Onde a 
figura do seu maior acionista, o 
Sr. António Rodrigues, se desta-
ca pela longevidade, capacidade 
e energia. Tem igualmente nos 
seus netos “3ª geração”, no-
meadamente no mais velho Luís 
Rio, figura chave e incontornável 
no sucesso da Reconco, noto-
riamente reconhecido pela sua 
enorme capacidade de trabalho, 
inteligência e visão empresarial 
única e inovadora.

Constituída por uma equipa jo-
vem, dinâmica, profissional e de-
dicada, tem na satisfação e apoio 
ao cliente a sua principal priorida-
de. Conta igualmente com uma 
vasta rede de comerciais, distri-
buídos por todo o território nacio-
nal, munidos das mais recentes 
tecnologias para apoiar e acom-

panhar os clientes diariamente nas 
suas mais diversas necessidades.

O percurso, enquanto empresa, 
sustenta-se na compatibilização 
entre a criação de riqueza econó-
mica e o respeito por valores como 
a honestidade, transparência, pro-
fissionalismo, responsabilidade e 
dedicação.

Como na maioria das PME, a sua 
criação foi modesta e difícil, numa 
década onde as vias de comuni-
cação no interior nordestino eram 
poucas e sinuosas. Numa década 
onde a interioridade ainda era uma 
realidade, a operacionalidade era 
uma luta diária constante. A área 
geográfica de intervenção era re-
duzida praticamente ao distrito de 
Bragança. O portfólio de clientes 
era reduzido a grupo de empreitei-
ros e construtores locais.

Mas a perseverança, a resiliência, 
o trabalho árduo e a constante 
aposta na inovação tecnológica, 
nos recursos humanos e procura 
de novos produtos e novas áreas 
de mercado, permitiu-nos crescer 
de forma permanente e susten-
tada. Sendo que hoje o nosso 
portfólio de clientes é constituído 
por uma grande heterogeneidade 
de atividades e tipos de clientes, 
que vão desde consumidor final a 
pequenos e grandes construtores 
localizados em toda a península 
ibérica.

quAis são As principAis áreAs de Ati-
vidAde dA empresA e o seu posicionA-
mento no mercAdo?

A Reconco destaca-se e opera em 
três grandes áreas de negócios:

• Comercialização de materiais de 
construção; 
• Distribuição (transportes); 
• Indústria (fabrico de EPS). 

Conscientes da constante evolu-
ção das necessidades do ramo da 
construção, apresenta uma oferta 
de mais de 25 000 produtos, que 
vão desde materiais de construção 
tradicionais a soluções de aqueci-
mento. Nestes grupos de produtos 
podem-se destacar: materiais de 
construção (tijolo, telha, prefabrica-
dos, inertes, cimentos, argamassas, 
gessos, placas gessos); climatiza-

Luís Rio, Gerente e António Rodrigues, Sócio Gerente da Reconco

entrevista>
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das obras em que a empresa es-
teve presente.

Para celebrar esta data, Manuel 
Monteiro, Administrador da OMS, 
reuniu funcionários, família e vá-
rias entidades num jantar que 
decorreu na Quinta da Igreja, em 
Fânzeres.

OMS - Oliveira Monteiro & Soares, SA
Rua D. Miguel, 125-127
4435-676 Baguim do Monte
Tel.: 224 853 500
E-mail: geral@oms-mat.com
Site: www.oms-mat.com

evento>>>

> OMS comemora o seu 40º aniversário

A Oliveira, Monteiro & Soares, 
SA é uma empresa de cariz 
fundamentalmente familiar de-
dicada ao comércio de materiais 
de construção com elevada ex-
periência no setor, que come-
morou recentemente 40 anos 
de existência. A empresa tem 
vindo a cimentar a sua posição 
no mercado ao longo dos anos, 
mantendo sempre uma tendên-
cia de crescimento contínuo. 

A qualidade dos serviços permi-
te-lhes ter um nome bem imple-
mentado. Fruto disso, orgulham-
-se de ter uma posição sólida e 
sustentável no mercado, sendo 
prova disso o estatuto de PME 
Líder que a empresa detém des-
de 2008.
 

tem uma gama de produtos que 
se adaptam às necessidades e 
exigências dos seus clientes. As 
principais áreas de atuação da 
empresa são: construção, acaba-
mento e ferramentas e materiais 
diversos.

A empresa disponibiliza ainda um 
serviço de aluguer de máquinas 
de aterro e desaterro.

A OMS está presente nas melho-
res e mais importantes obras rea-
lizadas nos últimos anos. É com 
orgulho que a empresa conta 
como clientes as maiores empre-
sas de construção civil e obras 
públicas. Autoestradas, pontes, 
estádios, centros comercias, lo-
jas, urbanizações, são algumas 

Existe uma preocupação cons-
tante por parte da empresa em 
tratar o cliente com o maior pro-
fissionalismo, apresentando-lhe 
soluções integradas para todas 
as etapas de construção de uma 
habitação, desde o desaterro aos 
acabamentos finais.

Toda a experiência que a empre-
sa adquiriu ao logo dos anos ser-
vem para, com empenho, ajudar 
o cliente num mercado cada vez 
mais global, dinâmico e exigente.

A crescente preocupação com 
a criteriosa seleção de marcas 
e fornecedores traduz-se na ga-
rantia dos melhores e mais mo-
dernos produtos, principalmente 
ao nível da qualidade. A empresa 

Manuel Monteiro, Administrador da OMS

Fernando Rocha, Humorista

Manuel Monteiro, Administrador da OMS 
Cláudia Vieira, Vereadora da Divisão do Desenvolvimento Económico 
da Câmara Municipal de Gondomar

Carla Monteiro | Manuel Monteiro | Maria Elisa Monteiro | Isa Monteiro

Manuel Monteiro, Administrador da OMS com a Família
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evento>>>

> CALEFFI celebrou o 30º Aniversário

A CALEFFI celebrou o 30º Aniver-
sário da presença em Portugal, con-
solidando a liderança tecnológica e 
comercial incontestada, o que lhes 
aumenta a responsabilidade para 
com o mercado onde estão inseri-
mos.

São 30 anos a partilhar em Portugal 
soluções hidráulicas inovadoras que 
redesenham o conforto dos espaços 
onde vivemos e trabalhamos.

Segundo a empresa, tem sido um 
caminho partilhado com muitos e por 
muitos. Sustentam uma filosofia que 
assenta na capacidade de trabalhar 
e aprender em conjunto. Acreditam 
que cada um é uma gota num enor-
me rio de conhecimento, em con-
tínua evolução, criando um caudal 
uníssono que disponibiliza as melho-
res soluções.

Mais do que na importante história 
que a empresa carrega e se orgulha, 
focam-se no futuro, liderando pelo 
exemplo, sustentando o posiciona-
mento e as experiências proporcio-
nadas com a instalação de soluções, 
para manter a contínua confiança dos 
profissionais do setor - sejam instala-
dores, projetistas ou consultores - su-
portados pelo excelente desempenho 
dos distribuidores e pelo enorme e 
dedicado trabalho de todos os colabo-
radores da família CALEFFI.

A empresa tem o desejo de manter 
este rumo em parceria com todos 
aqueles que, todos os dias, contri-
buem para a evolução positiva deste 
mercado em que se inserem e que 
adiciona, seguramente, bem-estar e 
conforto às famílias portuguesas. A 
Caleffi sente que este desejo conti-
nuará a espelhar a realidade.

A CALEFFI agradece, com respon-
sabilidade acrescida, a liderança co-
mercial e tecnológica do mercado.

Caleffi - Hydronic Solutions, Lda
Rua Poça das Rãs, 42
Milheirós
Apartado 1214
4471-909 Maia 
Tel.: 229 619 410
E-mail: info.pt@caleffi.com
Site: www.caleffi.com

Marco Caleffi, Presidente do Grupo Caleffi
Rui Pedro Torres, Director-geral da Caleffi Portugal



8

artigo>>>

> Tubagens e Sistemas com novas lojas em Aveiro e Loulé I Pinto & Cruz  

tratamento de águas e máquinas 
e ferramentas. Conta atualmente 
com 12 lojas em Portugal e com 
sede na cidade do Porto.

Pinto & Cruz - Tubagens e Sistemas
Rua Eng. Ferreira Dias, 469
4100-247 Porto
Tel.: 226 150 530
E-mail: tubos@pintocruz.pt
Site: www.pintocruz.pt

Numa estratégia de remodelação 
dos pontos de venda da Pinto & 
Cruz Tubagens e Sistemas, Aveiro 
e Loulé foram palco de duas aber-
turas de sucesso.

Uma melhor experiência de com-
pra para o cliente, melhores espa-
ços e melhores localizações foram 
as principais razões que levaram a 
empresa a fazer estas duas aber-
turas, que contaram com muita 
animação.

guração da loja contou com a pre-
sença de clientes e colaboradores, 
num ambiente de convívio. Esta 
loja situa-se no Parque Infante, Sí-
tio Fraqueada.

A Pinto & Cruz Tubagens e Sis-
temas é uma empresa que atua 
no setor das tubagens, válvulas e 
acessórios de intervenção, siste-
mas de distribuição e condução de 
fluídos, redes de incêndio, clima-
tização e aquecimento, piscinas, 

Em Aveiro deu-se a relocalização 
da anterior loja de Vagos para 
uma zona mais central da cidade, 
considerada a Veneza Portugue-
sa. Situa-se na Zona Industrial da 
Taboeira e teve uma casa cheia de 
amigos e clientes, num ambiente 
divertido e descontraído na sua 
inauguração. Contou ainda com 
a presença da marca internacio-
nal Saunier Duval, que fez uma 
apresentação da gama de artigos 
de climatização. Em Loulé, a inau-
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que mais água desperdiça nas 
habitações portuguesas é o auto-
clismo.

Com esta noção de que sus-
tentabilidade hídrica deverá ser 
um dos pontos fundamentais no 
desenvolvimento e inovação de 
produtos, todo o processo de pro-
dução de autoclismos interiores 
da Ctesi é feito levando em conta 
critérios muito bem definidos, que 
são posteriormente validados em 
laboratórios internos e externos.

Estes produtos passam por ri-
gorosos testes de qualidade de 
modo a garantir um excelente 
funcionamento mecânico, mas 
acima de tudo garantir que têm 
uma real eficiência hídrica.

A utilização de duplas descargas 
reguláveis permite uma utilização 
inteligente da água presente no 
reservatório, ao adequar a quan-
tidade da descarga à real neces-
sidade. Estes e outros fatores 
permitem atribuir aos autoclismos 
interiores da Ctesi a eficiência 
energética de classe A.

Também é necessário atuar nas 
necessidades dos técnicos de 
instalação, com produtos simples 
de instalar, para que a satisfação 
dos consumidores finais seja tam-
bém ela uma realidade. Por outro 
lado, muitas das torneiras Ctesi 
são equipadas com cartuchos 
eco safe e eco energie que per-
mitem reduzir o desperdício de 
água e energia, levando a uma 
considerável poupança, tanto no 
ambiente como na carteira das 
famílias, que poderá chegar até 
aos 50%.

Só a contínua pesquisa na ino-
vação tecnológica associada aos 
sistemas sanitários como auto-
clismos é fundamental para que 
se obtenham produtos que garan-
tam um real conforto e uma efeti-
va poupança de água.

O compromisso da Ctesi é entre a 
estética, a funcionalidade, o con-
forto e eficiência hídrica.

CTESI 
Rua Industrial da Ponte Seca, 8
2510-752 Gaeiras - Óbidos
E-mail: geral@barros-moreira.pt
Site: www.ctesi.pt

artigo>>>

> A inovação tecnológica ao serviço da eficiência hídrica I CTESI 

É cada vez mais frequente ou-
virmos que parte de Portugal se 
encontra em seca extrema e ou-
tra parte se encontra em seca se-
vera. Não é novidade que a cada 
ano que passa são maiores as 
dificuldades de manter, em níveis 
aceitáveis, as reservas de água do 
nosso país.

Muitas vezes este efeito não é sen-
tido no imediato. Na maioria das 
nossas casas ainda não se sente 
a falta de água porque as torneiras 
continuam a deitar o precioso líqui-
do, mas são cada vez mais as re-
giões de Portugal que, em determi-
nadas épocas do ano, começam a 
sentir de um modo mais extremo o 
efeito da falta de água.

Cada um de nós é diretamen-
te responsável e deverá fazer o 

um impacto ambiental, mas tam-
bém social e económico.

Este é o desafio que marcas 
como a Ctesi enfrentam, satis-
fazer clientes que procuram pro-
dutos de elevada qualidade, que 
respeitem os critérios de eficiên-
cia e que sejam também ambien-
tal e socialmente corretos (e a um 
preço acessível).

A Ctesi Technic é o segmento 
de produtos técnicos da Ctesi e 
desenvolve diferentes soluções 
sanitárias, com maior destaque 
para os autoclismos interiores, 
mas também para as válvulas 
de descarga, torneiras de boia, 
duchetas, calhas de duche, entre 
outros.

Um dos componentes sanitários 

possível para garantir que toma 
decisões que permitam evitar 
desperdícios de água no seu dia-
-a-dia. Mas a redução do consu-
mo inadequado de água deverá 
também ser uma das principais 
preocupações das empresas, 
principalmente as que desenvol-
vem sistemas sanitários.

Na verdade, mudar de hábitos 
é apenas o princípio. Temos de 
educar e consciencializar as no-
vas gerações para uma proble-
mática que afetará todos num 
futuro próximo. É também neces-
sária uma mudança física dos sis-
temas sanitários antigos, que na 
sua maioria são pouco eficientes 
do ponto de vista hídrico. Estas 
mudanças de hábitos e atualiza-
ção de sistemas significará uma 
real poupança de água que terá 
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As novas membranas de imper-
meabilização estão disponíveis 
em diferentes espessuras e co-
res, e são adequadas para co-
berturas expostas ou protegidas 
com balastro, ajardinamento - in-
tensivo e extensivo -, coberturas 
invertidas,…

À semelhança de outos sistemas 
Sika, a nova geração de imper-
meabilização de coberturas Sar-
nafil AT, tem também disponível 
acessórios pré-fabricados - can-
tos, descarregadores, perfis, co-
las, selantes, …, que permitem 
oferecer uma solução completa, 
com todos os materiais compatí-
veis entre si, e durável. 

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

artigo>>>

> Sarnafil® AT para a próxima geração I Patrícia Lopes, Target Market Manager Roofing da Sika

Com esta tecnologia híbrida pa-
tenteada, a Sika desenvolveu uma 
membrana versátil, fácil de aplicar 
e de elevada durabilidade.

O desenvolvimento e aperfeiçoa-
mento de soluções sustentáveis é 
um dos pilares da Sika, e a nova 
geração de membranas para im-
permeabilização de coberturas 
Sarnafil AT é o resultado desse 
trabalho desenvolvido nos últimos 
anos.

As membranas de impermeabi-
lização de coberturas Sarnafil 
- AT têm certificação Cradle to 
Cradle. Uma certificação as-

sejam tão seguros quanto possí-
vel para o ser humano e para o 
ambiente; a redução de desper-
dício promovendo a reutilização 
dos materiais após o fim do seu 
ciclo de vida; o recurso a energias 
renováveis para o fabrico dos 
produtos, reduzindo o impacto no 
clima e nos gases efeito de estu-
fa; olhando para a água como um 
recurso valioso, e tudo isto sem 
descurar todos aqueles que par-
ticipam no processo de desen-
volvimento, fabrico, comerciali-
zação, aplicação, utilizadores…, 
desenvolvendo ações comerciais 
que honrem todas as pessoas e 
sistemas naturais afetados pela 
fabricação de um produto.

Com base nestas categorias e res-
petiva avaliação, as membranas 
de impermeabilização de cobertu-
ras Sarnafil AT obtiveram classifi-
cação Silver.

sente na economia circular, com 
recurso a matérias-primas reuti-
lizáveis, sem desperdício. Este é 
o caminho da Sika: desenvolver 
e produzir produtos com impacto 
positivo nas pessoas e no planeta.

As categorias da certificação 
Cradle to Cradle são cinco:

• Saúde dos materiais
• Reutilização dos materiais
• Energia renovável
• Gestão da água
• Justiça Social

Estas categorias abrangem a uti-
lização de produtos químicos que 
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obrigações fiscais>>>

outubro / 2022 novembro / 2022

Até Ao diA 10
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - entrega de declarações (SET.22)
- IRS - declaração mensal de remunerações AT (SET.22) 

Até Ao diA 12
- IVA - comunicação à AT das faturas emitidas em SET.22 

Até Ao diA 20
- IVA - periodicidade mensal - declaração periódica (AGO.22) 
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - pagamento (SET.22)
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - pagamento (SET.22)
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - pagamento (SET.22)                     
- IRC/IRS - retenções na fonte (SET.22)
- SELO - pagamento do relativo a SET.22
- IVA - declaração recapitulativa - regimes mensal e trimestral
- IRS / 2022 - 2.º pagamento por conta

Até Ao diA 25
- IVA - periodicidade mensal - pagamento (AGO.22)

Até Ao diA 31
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em OUT.22
- IVA - opção pelo regime de IVA de caixa
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - declaração trimestral

Até Ao diA 10
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - entrega de declarações 
(OUT.22)
- IRS - declaração mensal de remunerações AT (OUT.22)

Até Ao diA 14
- IVA - comunicação à AT das faturas emitidas em OUT.22         

Até Ao diA 21
- IVA - periodicidade mensal - declaração periódica (SET.22)
- IVA - periodicidade trimestral - declaração periódica (3.º TRIM.2022)
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - pagamento (OUT.22)
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - pagamento (OUT.22)
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - pagamento (OUT.22)                   
- IRC/IRS - retenções na fonte (OUT.22)
- SELO - pagamento do relativo a OUT.22
- IVA - declaração recapitulativa - regimes mensal e trimestral
- IVA - pequenos retalhistas - declaração e pagamento (3.º TRIM.2022)

Até Ao diA 25
- IVA - periodicidade mensal - pagamento (OUT.22)
- IVA - periodicidade trimestral - pagamento (3.º TRIM.2022)

Até Ao diA 30
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em NOV.22
- IMI - pagamento da última prestação do IMI 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, re-
gulamentares ou administrativas, não responsabilizando a Autora. Não inclui necessariamente 
as alterações, prorrogações, diferimentos e outras medidas de natureza similar relativas a obri-
gações 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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materiais/equipamentos>>>

> Mapelastic I Lusomapei

> Válvula de borboleta Tecofi TECFLY VPG 
 Sanitop

com mini 150μm e placa Tecofi em 
aço inoxidável.

Concede alta temperatura EPDM 
CH esta válvula foi sujeita a ensaio 
hidráulico de acordo com EN12266-
1, desenhado de acordo com a NF 
EN 558 serie 20, em conformidade 
com a PED 2014/68/CE.

A Tecofi é um fabricante francês es-
pecialista na área da água, papel, 
AVAC, minas e biogás, que dispo-
nibiliza soluções de qualidade certi-
ficada, tais como válvulas borboleta, 
válvulas de retenção, válvulas de 
cunha elástica e filtros em Y.

Presente em mais de 80 países, a 
Tecofi tem uma equipa dedicada à 
inovação e desenvolvimento, ofere-
cendo soluções adaptadas às mais 
diversas necessidades, adaptadas 
às especificidades de cada obra.

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

A válvula de borboleta TECFLY 
VPG, disponível de DN 32/40 a 
300 (PN16), é uma solução de 
qualidade certificada TECOFI. 
Com corpo ferro fundido - EN-
-GJS-400 -15 (GGG40) - e ca-
beça de válvula normalizada EN 
ISO 5211, o que garante facilida-
de de acoplamento com qualquer 
atuador, possui veio de peça úni-
ca e passante - Tipo centerline 
aço inoxidável AISI 410.

Com alavanca tipo monobloco 
ergonómico, com gatilho e travão 
e parafusos em Inox SS201 (ala-
vanca alumínio DN40-150 e Ala-
vanca ferro fundido GS DN200-
300), a válvula TECFLY VPG 
possui revestimento em epóxi 

> Poly Max High Tack Express I UHU

UHU Poly Max High Tack Express, 
é um cola e veda extremamente 
forte que pode ser manuseado ao 
fim de 30 minutos, com resistência 
final após 4 horas. Ideal para colar, 
vedar, fixar e reparar, pode ser utili-
zada em quase todos os materiais 
e superfícies (lisas, porosas e não 
porosas).

Adequada para preenchimentos 
verticais, incluindo materiais pesa-
dos, é de elasticidade permanente 
e pintável, pode ser usada tanto em 
ambientes internos como externos, 
incluindo debaixo de água. É tam-
bém resistente a temperaturas ex-
tremas (entre os -40º e +100ºC), a 
condições atmosféricas e raios UV.

Além disso, a cola UHU é também 
amiga do ambiente, pois não con-
tém solventes nem ácidos e a sua 
embalagem é reciclável.

UHU Ibérica - Adesivos, Lda
Alameda dos Oceanos, 65 
2º Piso - Escritórios 2.1 e 2.2
1990-208 Lisboa
Tel.: 218 923 500
E-mail: uhu_pt@boltonadhesives.com
Site: www.uhu.pt

Mapelastic é uma argamassa ci-
mentícia bicomponente elástica 
para a impermeabilização de va-
randas, terraços, casas de banho e 
piscinas.

vAntAgens:

• Sistema completo

• Impermeabilização segura

• Trinta anos de experiência

• Garantia máxima

• Aderência perfeita

• Recuperação e melhoria

• Elevado valor de transpirabilidade

• Elevada flexibilidade

• Resistente aos raios UV

• Interrompe a penetração de CO2

• Confiabilidade comprovada

• Soluções confiáveis

• Aplicação com baixas temperaturas

• Fácil e rápido de aplicar

Lusomapei, SA
Business Parque Tejo XXI, EN1 Km 29
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel.: 263 860 360
E-mail: info@mapei.pt
Site: www.mapei.pt
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materiais/equipamentos>>>

> Nova unidade industrial de membranas EPDM de última geração I ROLLGUM

A ROLLGUM, especializada em 
sistemas de impermeabilização 
com membranas sintéticas com 
mais de 50 anos experiência no 
mundo da impermeabilização, 
pioneira em Espanha na pro-
dução e distribuição de lâmi-
nas EPDM desde os anos 70 
do século passado, recupera a 
sua atividade como fabricante 

Situada em Subirats (Barcelona), 
com excelentes acessos à au-
toestrada AP-7, em plena região 
do Penedés, nesta nova unidade 
industrial implantou-se um siste-
ma com tecnologia específica para 
a produção de lâminas sintéticas 
EPDM de última geração em rolos 
e em módulos de grande formato. 
As instalações estão preparadas 

de lâminas EPDM numa nova 
fábrica de 9.000 m², concebida 
e construída especificamente 
para as necessidades deste 
tipo de produtos técnicos des-
tinados à impermeabilização 
de todo o tipo de coberturas, 
fachadas, charcas, lagos, pisci-
nas naturais, muros, obra civil, 
entre outros.

para desenvolver novas solu-
ções de impermeabilização, como 
membranas EPDM autoadesivas, 
comercializadas com o nome Roll-
gum Fix, entre outros projetos de 
inovação já previstos.

O administrador da ROLLGUM, 
Joan Palou, comentou: “Dedica-
mos muito esforço para conseguir 
a otimização em todas as fases 
do processo produtivo desta nova 
fábrica em Subirats com mínimos 
resíduos, o qual somado à baixa 
pegada de carbono da EPDM e o 
seu excecional ciclo de vida útil, fa-
zem destas lâminas uma proposta 
em sintonia com as exigências sus-
tentáveis no futuro”.

A empresa também assegura a 
distribuição de outros produtos, 
como geotêxteis Typar da DuPont 
e captadores fotovoltaicos ultrale-
ves de Midsummer.

ROLLGUM
Av. Diagonal 672, Bajos
08034 Barcelona
Tel.: 919 504 467
E-mail: info@rollgum.com
Site: www.rollgum.com

> Betão Verdi Zero - O primeiro betão neutro em carbono de Portugal I Secil

O lançamento do primeiro Betão 
Neutro em Carbono de Portugal 
- o betão verdi Zero - aconteceu 
no passado dia 13 de Julho, no 
Porto, no Archisummit 2022, o 
maior evento nacional de arqui-
tetura.

Este lançamento foi mais um pas-
so importante no caminho da des-

cArboniZAção no grupo seciL, 
com o objetivo de alcançar a 
neutralidade carbónica em 2050, 
em sintonia com os compromis-
sos assumidos para reduzir as 
emissões de CO2 da  atividade 
da empresa.

O betão verdi Zero tem por base 
os seguintes pilares: 

• Betão neutro em carbono; 

• Certificado como Produto Carbon 
Neutral; 

• Utilização de matérias-primas que 
promovem a Economia Circular. 

Esta é uma inovação SECIL ao 
nível do desenvolvimento de pro-
duto, complementando medidas 
internas de eficiência e de utiliza-
ção de energia renovável, garan-
tindo, logo desde o início, uma 
importante redução de emissões 
de CO2. 

O betão verdi Zero é certificado 
como um produto cArbonneu-
trAL® de acordo com o Carbon-
Neutral Protocol, sendo este o 
framework líder mundial para a 
neutralidade de carbono. Esta 
é alcançada compensando as 
emissões remanescentes atra-
vés de projetos de redução de 
emissões externas e garantindo 
que, por cada tonelada de CO2 
emitida pelo Betão Verdi Zero, 
exista uma tonelada a menos na 
atmosfera.

Neste sentido, a SECIL está a 
apoiar projetos nas áreas de flo-
restação, energia eólica e solar.  
Estes são uma forma de reduzir 
a pegada carbónica, contribuindo 
para o desenvolvimento susten-
tável das comunidades locais.

Em simultâneo, foi também lan-
çado outro produto, o Betão 
Verdi, que permite a redução de 
cerca de 20% nas emissões de 
CO2, quando utilizado em clas-
ses de exposição ambiental mais 
agressivas.

Para saber mais sobre estes pro-
dutos, consulte www.secil.pt/pt/
caminho-da-sustentabilidade

SECIL
Avenida Eng.º Duarte Pacheco, 19 - 7º
1070-100 Lisboa
Tel.: 217 927 100
E-mail: secil@secil.pt
Site: www.secil.pt
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materiais/equipamentos>>>

> Sistemas de Isolamento Térmico Exterior Beissier Therm I Beissier

Há mais de 90 anos, a Beissier ini-
ciou a sua jornada no desenvolvi-
mento de produtos e sistemas para 
reparação e preparação de superfí-
cies construídas. Durante todo esse 
tempo, a empresa gerou um alto ní-
vel de conhecimento técnico que lhe 
permite antecipar as demandas do 
mercado.

Com um longo historial na reabilita-
ção de fachadas, um Laboratório de 
I&D próprio e uma equipa técnico-co-
mercial sempre próxima do cliente, a 
Beissier oferece soluções completas 
e especializadas. E tudo isto sempre 
apoiado no acompanhamento téc-
nico in loco, tanto ao técnico como 
ao aplicador, que tem caracterizado 
o trabalho ao longo destas décadas 

e ao longo dos milhares de metros 
quadrados executados.

Bessier tem quatro sistemas SATE:

• Beissier Therm E; Sistema de iso-
lamento térmico exterior com placas 
EPS ou Neopor;

• Beissier Therm L; Sistema de iso-
lamento térmico externo com pla-
cas de lã mineral;

• Beissier Therm Orgânico; Sistema 
de isolamento térmico exterior com 
gesso não cimentício;

• Beissier Therm Cerâmica; Siste-
ma de isolamento térmico exterior 
com acabamento cerâmico.

Todos eles possuem os Certifi-
cados ETE (European Technical 
Evaluation) obtidos de acordo com 
o Regulamento (UE) nº 305/2011.

Na Beissier, trabalha-se na reabi-
litação de fachadas há mais de 30 
anos.

Ao longo desta vasta experiência 
a empresa tem acompanhado téc-
nicos e aplicadores em trabalhos 
de todo o tipo, muitos deles com 
problemas e áreas que exigiam 
um tratamento diferenciado. Atra-
vés dos sistemas SATE Beissier, 
é possível aliar a reabilitação ener-
gética com a preservação da es-
tética dos edifícios históricos nas 
cidades.

Os sistemas SATE podem ser utili-
zados em fachadas com fresagem, 
edifícios curvos, molduras ou aca-
bamentos cerâmicos.

Além disso, a Beissier oferece 
diversos serviços aos profissio-
nais, como:

• Relatórios de obra;
• Visitas à obra;
• Realização de relatório de tra-
balho;
• Assistência no local;
• Formação.

Dep. Portugal zona norte e centro:
Pedro Silva 
Tel.: 919 942 866
E-mail: p.silva@beissier.es 
Dep. Lisboa e zona sul: 
Paulo Franco 
Tel.: 916 886 469 
E-mail: p.franco@beissier.es 
Site: www.beissier.es

> Redes em fibra de vidro e soluções para ETICS I Vimaplás

vipLás®, mArcA Líder em portugAL no seg-
mento de redes de fibrA de vidro. 

• Únicos produtores de rede de fibra de vidro na 
Península Ibérica

• Únicas redes de fibra de vidro homologadas 
pelo LNEC em Portugal

• Distribuidores exclusivos para Portu-
gal da Saint-Gobain Adfors, líder mun-
dial de redes de fibra de vidro

principAis objetivos dA vimApLás

Por um lado, alargar a oferta de pro-
dutos, em particular no âmbito do 
ETICS, onde a Vimaplás tem parce-
rias de longa data com muitas das 
principais marcas no país. 

Por outro lado, investir cada vez 
mais em:

inovAção

• Paletes personalizadas

• Garantia/segurança de origem 

sustentAbiLidAde

• Eliminação do tubo de cartão interior 

• Poupança de milhões de tubos

Vimaplás
Rua do Emigrante, 307
4410-269 Canelas Vila Nova de Gaia
Tel.: 227 623 339
E-mail: geral@vimaplas.pt
Site: www.vimaplas.pt
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materiais/equipamentos>>>

> Novo revestimento de fachadas com efeito granulado mate I CIN

A CIN, líder ibérica no merca-
do de tintas e vernizes, lançou 
um novo produto para facha-
das que, para além da prote-
ção duradoura, assegura um 
efeito decorativo granulado 
mate às paredes de sua casa. 
O KARST é o novo revesti-
mento espesso de granulo-
metria média (1,2 mm) de alta 
qualidade da marca, apresen-
tando um índice de brancura 
superior, melhor trabalhabili-

para disfarçar as irregularidades 
ligeiras do reboco, contribuin-
do para um melhor acabamento 
estético das fachadas. O novo 
produto da CIN é também reco-
mendado como acabamento para 
sistemas de isolamento térmico 
pelo exterior.

O KARST está disponível em 
branco e em centenas de cores 
do catálogo de fachadas da CIN, 
as quais são formuladas exclu-

dade e aderência - traduzindo-
-se num menor desperdício de 
produto na fase de execução.

Formulado com matérias-
-primas de grande qualidade, 
o novo revestimento espesso 
da CIN concede um efeito de-
corativo de alta durabilidade, 
ao mesmo tempo que confere 
um equilíbrio entre flexibilida-
de e dureza - características 
que tornam o KARST ideal 

sivamente com corantes inorgâ-
nicos que confere uma elevada 
resistência à alcalinidade e aos 
raios UV. A nível técnico, o novo 
revestimento da CIN demonstra 
elevada permeabilidade ao va-
por de água, baixa permeabili-
dade à água líquida e resistência 
ao desenvolvimento de fungos e 
algas.

CIN
Av. de Dom Mendo, 831
4471-909 Maia
Tel.: 229 405 000
Site: www.cin.com

> Válvula universal de descarga I Geberit

A Geberit, especialista em lou-
ça sanitária e tecnologia para 
a casa de banho, transforma 
o plástico em produtos de alta 
qualidade com a garantia de 
uma longa vida útil. Ao fazer 
isso, o material do produto é 
usado da forma mais económi-
ca e eficiente possível.

Para economizar recursos 
usados no fabrico de plástico, 
a Geberit também usa cada 
vez mais plásticos reciclados. 
Atualmente, trata-se principal-
mente de ABS (acrilonitrila bu-
tadieno estireno) que foi recu-
perado de resíduos eletrónicos. 
Em 2021, a Geberit processou 
um total de 940 toneladas des-
se material. O ABS reciclado 
fabrica-se triturando, moendo 
e regranulando os resíduos de 
plástico recolhidos. Ao fazer 
isso, é necessária 80% menos 
energia para produzir o mate-
rial reciclado em comparação 
com o material novo.

A Geberit adquire o material re-
ciclado e, em seguida, molda-o 

na forma desejada por molda-
gem por injeção. Apenas a cor 
cinza antracite do plástico re-
vela a sua origem, não poden-
do ser utilizado em produtos vi-
síveis. Como resultado, o ABS 
é particularmente adequado 
para válvulas de enchimento e 
descarga ou para as estruturas 
de montagem em placas de 
descarga, por exemplo.

50% de pLástico recicLAdo

No caso específico da válvula 
universal de descarga Gebe-
rit série 240, para autoclismos 
de exterior, a sua otimização 
resultou num produto mais 
leve, entre outros benefícios, 
com 12% a menos de plástico 
necessário na produção. A vál-
vula de descarga agora é feita 
com 50% de material reciclado. 
Não há absolutamente nenhum 
sacrifício de qualidade ou fun-
cionalidade ao usar material 
reciclado, mas precisamente o 
contrário. A válvula de descar-
ga série 240 é o resultado da 
otimização do produto em que, 

além da utilização de material 
reciclado, se conseguiu obter 
uma melhoria de 30% no de-
sempenho de descarga em 
comparação com a versão an-
terior do produto.

Com esta opção, ao substituir 
o antigo mecanismo do auto-
clismo de exterior, está a ser 
realizada uma dupla ação de 
respeito pelo meio ambiente: 
a utilização de um produto du-
radouro que teve em conta a 
poupança de recursos e mate-
riais durante a sua produção, e 
que é muito sustentável na sua 
utilização diária, pois permite 
uma poupança significativa de 
água em cada descarga do au-
toclismo.

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
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humAn-conscious design®

O Human-Conscious Design® 
da Tarkett é o compromisso da 
empresa em apoiar as gerações 
presentes e futuras. Criar pavi-
mentos e superfícies de despor-
to agradáveis para as pessoas 
e para o planeta, realizando-o 
diariamente. Faz-se através da 
sinergia de três compromissos:

• Compreensão profunda das pessoas

• Escolhas conscientes. Pelas pessoas 
e pelo planeta

• Sempre consigo. Em cada passo do 
percurso

Tarkett, SA
Est. Octávio Pato, Complexo Vale da Serra
Edifício Tarkett
2635-631 Rio de Mouro
Tel.: 214 276 430
Site: www.tarkett.pt 

materiais/equipamentos>>>

> Coleção Origin: Retrace & Recharge I Tarkett

> Smart toilets, soluções inteligentes I Roca

Os mosaicos de alcatifa Recharge 
and Retrace DESSO Origin são 
100% recicláveis, em resultado de 
um processo de design com uma 
abordagem holística. 

A noção circular “made to be rema-
de” significa que é criado tendo em 
vista a reutilização, inspirando-se 
tanto na textura como nos padrões, 
com cada linha de produtos a refle-
tir a beleza tátil presente na imper-
feição perfeita do mundo natural. 
O conceito de “Recharge” evoca o 
carbonato de cálcio reciclado utili-
zado no fabrico da base EcoBase, 
enquanto a ideia de “Retrace” se 
inspira no processo de reciclagem 
de mosaicos de alcatifa. A beleza 
da circularidade transparece na 
irregularidade e nas variações de 
textura dos designs, convidando 
a tocar, sentir e admirar, repetida-
mente.

E tal como todas as outras co-
leções de mosaicos de alcatifa, 
a DESSO Origin também é com-
patível com as bases acústicas 
SoundMaster opcionais.

Os apartamentos modernos 
estão a ficar mais pequenos, 
especialmente em áreas ur-
banas, assim como as respeti-
vas casas de banho. Contudo, 
uma casa de banho pequena 
não tem de ser uma limitação 
- na verdade, espaços peque-
nos são uma oportunidade 

moderna e compacta, ao mesmo 
tempo que mantém um estilo en-
volvente e elevada funcionalida-
de.

As smart toilets são soluções 
conhecidas por deterem a mais 
avançada tecnologia e pelas suas 
funcionalidades que podem ser 

para que a sua criatividade 
flua livremente e o seu sentido 
de design se destaque.

Atualmente, as inovações em 
tecnologia e design proporcio-
nam uma gama de soluções 
simples para aproveitar ao 
máximo uma casa de banho 

personalizadas, mas estes equi-
pamentos são igualmente opções 
práticas que permitem poupar um 
espaço significativo na sua casa 
de banho. As smart toilets combi-
nam as mais recentes inovações 
em sanitas com a funcionalidade 
de um bidé, unindo as caraterís-
ticas de higiene mais essenciais 
de cada um num único modelo 
e eliminando a necessidade de 
ter dois objetos, em separado, a 
ocupar um espaço crucial e ne-
cessário. As smart toilets redu-
zem igualmente a necessidade 
da utilização do papel higiénico, o 
que significa que são amigas do 
ambiente e da sua carteira. Para 
conseguir organização extra, 
aproveite o espaço que agora dis-
põe, adicionando uma coluna ex-
terna para arrumação de toalhas 
e produtos de higiene pessoal. Se 
procura ideias de decoração para 
casas de banho pequenas esta 
pode ser uma boa solução.

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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materiais/equipamentos>>>

> Isolamento Térmico com DYRUPLASTER ACRYL 1.0 I PPG Dyrup

A PPG Dyrup acaba de lan-
çar a sua nova massa acrílica 
com uma granulometria de 1.0 
- DYRUPLASTER ACRYL 1.0, 
indicado para proteger e deco-
rar as fachadas, completando 
assim a atual gama de massas 
acrílicas da PPG Dyrup e que 
oferece uma nova granulome-
tria.

O DYRUPLASTER ACRYL 1.0 
é uma massa acrílica de reves-
timento areado, monocompo-

Com efeito pérola e aspeto de re-
vestimento fino, esta novidade tem 
como objetivo facilitar a aplicação, 
melhorar o acabamento e aumentar 
a resistência contra sujidade, mi-
crorganismos e poluição, sendo re-
movidos pela água da chuva. Sen-
do ideal para disfarçar pequenas 
imperfeições, a sua principal parti-
cularidade face à gama existente - 
Dyruplaster Acryl liso e 1.5 - é o seu 
alto poder de enchimento e elevada 
proteção contra a intempérie, que 
reforçam, de forma extraordinária, a 

nente, com siloxanos em dis-
persão aquosa, utilizado para 
decorar e proteger as fachadas 
e sistemas de isolamento térmi-
co exterior. 

Esta massa destaca-se pela 
sua excelente aplicabilidade, 
boa impermeabilidade ao vapor 
de água devido a componente 
de siloxano na sua formulação, 
e o excelente rendimento, para 
além de estar disponível em 
centenas de cores afinadas.

permeabilidade das superfícies ex-
teriores ao vapor de água.

Bruno Toscano, Brand Manager da 
PPG Dyrup Portugal, considera que 
“este produto vem oferecer mais-
-valia no nosso atual portfólio na 
gama de produtos para isolamento 
térmico exterior, uma vez que hoje 
existe uma preocupação em mi-
nimizar desperdícios de eficiência 
energética. Esta é uma excelente 
solução de produto e de granulo-
metria, que completa a nossa atual 
gama de produtos, garantido ao 
cliente uma excelente satisfação, 
podendo assim escolher a sua cor 
chromatic de eleição, uma vez que 
este produto é afinado pelo sistema 
Dyrumatic.”

O acabamento deste produto é 
mate, areado 1.0, direcionado a 
suportes como betão, cimento e ar-
gamassas (ETICS). Está disponível 
em branco tintável, em embalagens 
de 25 Kg.

PPG Dyup, SA
Rua Cidade de Goa, 26
2685-037 Sacavém
Tel: 808 502 000
Site: www.dyrup.pt

> Nova placa Gyptec Gold I Gyptec

Agora já é possível usar uma única 
placa para toda a obra de reabili-
tação e/ou construção nova, com 
substanciais vantagens ao nível do 
desempenho mecânico, térmico e 
acústico das soluções.

A pLAcA gyptec goLd é uma placa 
de gesso multifunções resistente a 
tudo. Esta nova placa, é reforçada 

com fibras para melhorar o com-
portamento ao fogo, tem maior den-
sidade e resistência ao impacto e 
flexão, e é tratada com um agente 
hidrófugo para diminuir a absorção 
de água. A placa Gold é apropriada 
para todos os sistemas interiores 
com características de maior capa-
cidade de carga, resistência ao fogo 
e bom comportamento à humidade.

quALidAde e versAtiLidAde

A mais versátil das placas, a placa 
Gold, é um produto de excelência 
da gama de soluções Gyptec, que 
combina múltiplas vantagens dos 
vários tipos de placas, permitindo 
resolver todas as necessidades de 
um projeto usando apenas uma 
placa. Não só proporciona melhor 
desempenho nas zonas de humida-
de moderada e maior resistência ao 
fogo, como também, resiste a gol-
pes e impactos em áreas de grande 
afluência, como por exemplo giná-
sios, centros comerciais ou hotéis.

Para além das vantagens técnicas 
dos sistemas, no lançamento deste 
novo produto existem objetivos de 
racionalidade logística e gestão de 
recursos, já que a placa Gold, per-

mite uma diminuição de desperdí-
cios em obra.

Com a Gold, uma placa vencedora 
que cobre todas as necessidades, a 
Gyptec Ibérica alarga a sua gama 
de produtos e o seu leque de solu-
ções, para todo o tipo de obra seca 
em interiores, tais como: paredes di-
visórias, revestimento de alvenarias 
e tetos. É também recomendada 
para cozinhas, lavandarias e casas 
de banho, pode ser revestida com 
azulejos ou similar.

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