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Editorial

CARLOS ROSA
(PRESIDENTE

DA APCMC)

CAROS COLEGAS,
Talvez possamos dizer que estamos a meio
de uma crise de saúde pública sem precedentes na história de vida de cada um de
nós.
Esta situação tem implicações diretas na
nossa vida, na vida das nossas famílias e
na “vida” das nossas empresas.
Já lá vão oito meses de pandemia no nosso
país, estamos a atravessar a segunda vaga
de contágios, que, com algum otimismo,
poderá ser a última antes da solução generalizada para este problema com escala global e consequências ainda pouco evidenciadas.
Já muito tem sido referido que o nosso sector está a passar ao lado desta crise, pois
tem sido confirmado pelos agentes dos
diversos subsectores da construção que
tudo vai bem e com níveis de atividade
acima até das previsões que qualquer um
de nós terá elaborado.
A procura de habitação continua com níveis
que mostram resiliência, a reabilitação não
transparece sinais de abrandamento e
mesmo as obras públicas, embora com
menos expressão, parecem querer contribuir positivamente.
Ora, parece não faltarem razões para manter a esperança na manutenção de um nível

de atividade que suporte os projetos de
desenvolvimento das nossas organizações.
E aqui gostaria de me deter um pouco a
refletir com os Ilustres Colegas sobre a
necessidade da modernização das nossas
empresas.
As cadeias de distribuição nacionais ou
multinacionais estão a trabalhar a “todo o
vapor”, e sempre o fizeram, para captarem
para si o negócio da distribuição de materiais de construção. Investem hoje capital
intensivo para desenvolver as melhores ferramentas de venda, as melhores plataformas de comércio, as melhores localizações
pelo país fora, o maior poder negocial junto
dos fornecedores nacionais e internacionais
e as melhores equipas. Investem hoje para
continuarem a investir no próximo ano e
seguintes, sempre com o objetivo claro de
se tornarem na melhor oferta e melhor satisfazerem as necessidades dos clientes do
vasto universo do mercado da construção.
Como avaliamos se elas o estão ou não a
conseguir? Temos um indicador claro do
seu sucesso, a sua quota de mercado, que
vai crescendo de ano para ano. O maior
operador do mercado, em apenas 15 anos,
conquistou 10% do mercado total.
É fundamental para nós, os “Comerciantes
Independentes de Materiais de Construção”, adotarmos uma estratégia de modernização constante nas nossas organizações e fazermos face à constante mudança

nas preferências e necessidades dos nossos clientes. Lembro apenas que os nossos
clientes também são clientes “delas” e se
estas estão a ganhar quota de mercado,
isso quer dizer que os nossos clientes vão
cada vez mais às grandes superfícies de
bricolage comprar produtos e serviços concorrentes dos nossos.
É fundamental que as nossas empresas se
modernizem, que acompanhem a mudança, que façamos, aliás, evoluir as nossas
organizações a um ritmo maior ou pelo
menos ao mesmo ritmo que o mercado,
caso contrário estamos a tornar-nos irrelevantes nesse mesmo mercado.
É fundamental que nós, o Canal Tradicional
de Distribuição de Materiais de Construção,
esteja forte, moderno e competitivo. Não
seria bom para nós termos um sector frágil
à mercê do rápido desenvolvimento da
moderna distribuição. Nós queremos ser
para os nossos clientes uma distribuição
moderna, próxima e conveniente.
Desejo a todos os Ilustres Colegas saúde e
coragem para a nossa missão de modernização deste sector tradicional da economia
portuguesa.
Conte com a Associação dos Materiais de
Construção para esta longa viagem.
Bons negócios, muita saúde e espirito associativo.
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Divulgação
Barbot celebra 100º aniversário

No ano em que assinala o centenário, a
marca portuguesa aposta no e-commerce,
com o lançamento da loja online, e numa
nova tinta amiga do ambiente: Barbot
Nature.
2020 é um ano especial para a marca portuguesa de tintas. Isto porque a Barbot alcançou no passado mês de junho a marca dos
100 anos. Este ano, a empresa multinacional fez novas apostas com vista ao crescimento, mas também para reforçar o seu
posicionamento no mercado. Além do lançamento da loja online a marca continua a presentear os consumidores com produtos inovadores no mercado. Desta vez, a aposta
recaiu numa tinta produzida com resina
baseada em matérias-primas renováveis em
vez de combustíveis fósseis: Barbot Nature.
“Ao longo dos anos a Barbot sempre primou
pela qualidade das soluções e é nesse sentido que queremos continuar o nosso percurso, oferecendo aos nossos clientes diversidade de soluções, de cores, de produtos
inovadores, ecológicos e sustentáveis. A par
disso, pretendemos manter a nossa competitividade no que diz respeito à relação qualidade/preço”, afirma Carlos Barbot, CEO do
Grupo Barbot, que está no comando da
empresa há 39 anos.
O crescimento do grupo aconteceu sempre
4

de forma sustentável e assente em três
pilares: internacionalização, aquisição da
quota de mercado interna e reforço da
Investigação & Desenvolvimento (I&D). O
grupo Barbot está atualmente presente
em três continentes - Europa, África,
América Central e América do Sul
“Estamos sempre atentos a novos mercados e em que países a Barbot pode marcar a diferença e conquistar novos clientes. Por isso, qualquer país pode ser uma
aposta no futuro, desde que haja espaço
para crescer”, acrescenta o responsável.
No que diz respeito, à quota de mercado
interno, no ano passado a Barbot reforçou
a sua posição com a aquisição da empresa de argamassas, Diera: “Há alguns anos
que temos vindo a expandir a nossa gama
de produtos, para além das tintas e vernizes temos soluções na área dos isolamentos e pavimentos. Com a aquisição da
Diera tornamo-nos na empresa mais completa no mercado português na oferta de
soluções para a construção”.
Por fim, o I&D tem sido a grande prioridade ao longo dos anos, com a aposta em
novas fórmulas e no lançamento de inovadores produtos no mercado, sendo o
exemplo mais recente a tinta Barbot
Nature. “A Barbot tem-se reinventado ao
longo dos anos e muito graças à nossa

aposta no I&D, o investimento na área da
investigação tem-nos permitido lançarmos
soluções inovadoras, mantendo-nos como
pioneiros no mercado. Queremos continuar a trabalhar para melhorar processos,
antecipar tendências e desenvolver produtos eficientes e amigos do ambiente”, refere Carlos Barbot, acrescentando que esta
área continuará a ser uma prioridade para
a Barbot, de forma a corresponder às
expetativas não só do mercado da construção, mas também do consumidor final
cada vez mais interessado na tendência
do DIY.
Com os olhos postos no futuro, o objetivo
passa por dotar a empresa de novos
meios humanos e tecnológicos, de forma
a reforçar a posição da Barbot como um
dos principais players do mercado, sem
esquecer a ligação da marca aos valores
emocionais dos clientes. “Os princípios e
valores que nos permitiram chegar até
aqui, vão, com certeza, continuar a guiar-nos nos próximos 100 anos”, remata
Carlos Barbot.
De referir, ainda, que a empresa foi fundada em 1920, no Porto, por Diogo Barbot e
tem-se mantido na mesma família, que vai
já na quarta geração.
FONTE: YOUNGNETWORK PORTO

Ctesi lança novo site de ecommerce

A marca Ctesi, referência nacional no desenvolvimento de soluções de banho, lançou um novo
website de ecommerce destinado aos consumidores finais.
A Ctesi, marca de bandeira do grupo Barros &
Moreira, dá um novo passo na inovação tecnológica, lançando o site www.loja.ctesi.pt de
modo a disponibilizar online, ao público geral, as
suas soluções integradas para espaços de
banho.

Este novo site faz parte da adaptação digital que complementa a estratégia de divulgação da marca, mas também a estratégia
de aproximação direta aos consumidores
finais.
Esta vertente de pensar o negócio obriga a
uma constante atualização das estratégias
e ferramentas num sector em constante
movimento e mutação.

É mais um passo em frente na digitalização de
um sector que ainda está à procura de cimentar
o seu espaço digital.

“Para a Ctesi era fundamental disponibilizar
formas acessíveis, ao consumidor final, de
chegar digitalmente aos nossos produtos.
Ao mesmo tempo era necessário que a
imagem digital da Ctesi espelhasse a versatilidade, arrojo e sofisticação dos nossos
produtos. O site tem protocolos de segurança para garantir que tanto as navegações
como as encomendas são feitas de um
modo seguro.

“Sentimos a necessidade de criar uma plataforma que chegasse até ao público em geral, uma
vez que os clientes profissionais já conseguem
fazer as encomendas online dos nossos produtos, através de um site dedicado em exclusivo
aos profissionais.” diz-nos Carlos Barros,
Administrador Geral do Grupo Barros & Moreira.

A criação desta loja digital é um projeto que
já estava planeado há muito. Tínhamos
assumido que seria um ponto fundamental
para a estratégia de crescimento e sdificação da marca Ctesi junto dos consumidores portugueses e internacionais. Todo o
site foi estruturado para facilitar a pesquisa,

“Temos vindo a implementar um conjunto de
estratégias com o intuito de incrementar a qualidade e a facilidade de comunicação com os
nossos clientes, dando uma especial relevância
à componente digital.

aquisição e receção dos produtos. “O
momento peculiar que estamos a viver em
2020, apenas serviu para acelerarmos todo
este processo!” acrescenta ainda Carlos
Barros.
A marca, 100% portuguesa, ganha um novo
espaço online próprio assumindo-se como
marca de referência no desenvolvimento de
soluções integradas de banho, que se diferenciam pela sua qualidade, funcionalidade
e design contemporâneo.
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Casais lança 1ª pedra do B&B Hotel Porto Gaia***

O Grupo Casais lança a primeira pedra do
B&B Hotel Porto Gaia, um projeto com um
valor de obra de cerca de 12,5 milhões de
euros. Com um investimento global de 17,5
milhões de euros, o B&B Hotel Porto Gaia
conta com a assinatura do arquiteto
Fernando Rocha, da URBIS, estando prevista a conclusão da obra no início de 2022. O
projeto prevê ainda a construção de 14
espaços para escritórios, que estarão localizados na zona poente do edifício, com acesso direto e sem atendimento ao público.
Esta unidade hoteleira será implementada
num local de referência para a cidade, junto
à Avenida da República e Praça Central do
El Corte Inglês, sobre a A44. O Hotel de 3
estrelas conta com 11 pisos, 210 quartos e
capacidade para 439 camas. O edifício tem
ainda um parque de estacionamento com
capacidade para 63 lugares.
Na cerimónia de lançamento da primeira
pedra, António Carlos Rodrigues, CEO do
Grupo Casais, referia que “este é sem dúvida um projeto estratégico, sendo um ativo
que pretendemos manter no nosso portfólio.
Queremos também dar continuidade ao trabalho que estamos a iniciar na cidade de Vila
Nova de Gaia, podendo esta ser uma opor-
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tunidade para iniciar um ciclo de mais
obras e investimento na cidade”. Torcato
Faria, Country Manager da B&B Hotels
também mencionou que “este vai ser um
projeto de referência para o Grupo, não só
pela sua dimensão como pelos materiais
que vamos utilizar na sua construção”.
Eduardo Vitor Rodrigues, Presidente da
Câmara de Vila Nova de Gaia, começou
por dizer “Obrigado. Por terem a coragem
de estar aqui hoje. Esta cerimónia tem por
trás uma mensagem que precisa de ser
replicada, uma vez que a dinâmica da economia não se pode esconder atrás do
medo. Agradeceu ainda o que este projeto
vai trazer à cidade a nível de emprego,
contribuindo assim para o crescimento da
cidade na região”.
O Grupo Casais é a empresa responsável
pela construção de 6 unidades hoteleiras
do Grupo B&B Hotels, sendo que assume
ainda a promoção de 5 destes hotéis Montijo, Oeiras, Vila Nova de Gaia, Olhão
e Guimarães. A cadeia B&B Hotels abriu
no passado mês de julho um hotel junto ao
aeroporto de Lisboa - o B&B Hotel Lisboa
Aeroporto -, cuja construção é da responsabilidade da Casais. Com a abertura des-

te novo hotel em Lisboa, a B&B Hotels soma
quatro unidades em Portugal, alcançando os
484 quartos e 12 apartamentos. Os três B&B
Hotels anteriores são o B&B Hotel e Apartamentos Felgueiras, o B&B Hotel Cantanhede
Coimbra e o B&B Hotel Braga Lamaçães.
Ainda este ano, a B&B Hotels pretende abrir
outras unidades.
António Carlos Fernandes Rodrigues, CEO do
Grupo Casais, refere que “a atual situação de
pandemia trouxe grandes desafios, tendo-se
verificado com as medidas de confinamento e
distanciamento social a necessidade de investir no aumento da produtividade. Com a aposta no Off-Site (a mais recente aposta Blufab),
conseguimos esse aumento de produtividade
e com isso estamos a manter os prazos definidos para a concretização dos projetos B&B
Hotels. Procuramos com estes projetos criar
soluções construtivas que oferecem um equilíbrio entre a qualidade e a funcionalidade,
com especial enfoque nos temas relacionados
com a operação e a manutenção. Numa
época de escassez de recursos qualificados,
esta é a única solução que garante uma satisfação de todas as partes envolvidas num projeto de construção.”
FONTE: PRESS MEDIA
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Paixão, ternura e pureza fundem-se na nova coleção RED REVELATION da CIN

A cor da terra e a doçura do rosa alaranjado
estão presentes na coleção RED REVELATION da CIN, que nos transporta para o
encanto das tardes mais quentes de Verão.
Entre o tom de argila vermelho, que reflete
o carácter mineral da terra, a pureza e o
artesanato, ou a suavidade do laranja aliado à doçura do rosa, a CIN apresenta os
seus tons Red Clay #E736 e Pink Oyster
#E735.
As novas cores da marca portuguesa e líder
na Península Ibérica do mercado das tintas
e vernizes transmitem-nos emoções fortes,
com tons que salientam a ternura e vibração de cada casa.
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A brisa suave dos fins de tarde e a
memória feliz dos dias infindáveis
ficam agora eternizadas no lar de todos
os dias. A nova coleção da CIN mistura
a ternura feminina com a bravura do
tom da terra, numa combinação de
cores repletas de história e personalidade.
Pink Oyster #E735, inspirada nos matizes espontâneos dos cogumelos-ostra
cor-de-rosa, é ideal para iluminar qualquer divisão ou parede que a receba.
Um tom que promete dar magia à sua
casa, assemelhando-se à paz de um
pôr-do-sol apaixonante.

Red Clay #E736, rica em minerais, é própria
para personalidades fortes e vibrantes, convidando a sentir o cheiro e textura da terra, em
perfeita sintonia com o planeta. O tom não oferece espaço para as preocupações, sendo a
cor que materializa as energias positivas de
cada lugar.
RED REVELATION da CIN transporta-nos para
a harmonia de uma casa feliz, apresentando-se
como uma fusão entre a paixão, ternura e pureza. Esta é uma das várias coleções presentes
no CIN Colour Relevation 2020, um catálogo
icónico, totalmente inspirado na Natureza, que
realça o melhor dos quatro elementos: água,
terra, ar e fogo.

Air Pure garante ar mais puro no hospital da Sra. da Oliveira
O Hospital da Senhora da Oliveira, em
Guimarães, viu a qualidade do ar no seu
interior substancialmente melhorada após
a renovação de algumas alas da unidade
hospitalar com a inovadora tinta Air Pure,
oferecida pela PPG Dyrup.
A intervenção decorreu na sala de reabilitação respiratória e no ginásio do serviço de
Medicina Física e Reabilitação, onde se
verificou uma redução de 59% do teor de
formaldeído no interior dos espaços após a
pintura dos mesmos. Esta renovação vem
proporcionar um melhor conforto a todos
os utentes que realizam tratamentos nestes espaços, com a redução deste componente, uma substância volátil presente em
diferentes elementos como pavimento,
paredes e mobília, e que pode originar sintomas como irritabilidade, fadiga, entre
outros.

Gonçalo Cunha Gomes, Marketing Manager
da PPG Dyrup, adianta que “o objetivo de Air
Pure é ajudar a purificar o ar interior dos edifícios e, se considerarmos as circunstâncias
atuais que vivemos, fazê-lo em locais que
zelam pela nossa saúde é-nos essencial.
Assim, nasce a ideia de apoiar alguns destes
espaços, em particular hospitais, para que
possam oferecer a todos os pacientes, profissionais de saúde e outros colaboradores, as
melhores condições de segurança e bem esta
no que toca à qualidade do ar.”

Bárbara Moreira Cruz, Diretora do Serviço
de Medicina Física e Reabilitação do
Hospital da Senhora de Oliveira Guimarães,
acrescenta que “o conforto, segurança e
bem-estar dos nossos utentes são a nossa
prioridade e este foi mais um passo dado na
melhoria do nosso serviço.”
A marca ofereceu 100 litros de tinta, o que
permitiu a intervenção numa área de 200
m2 .
FONTE: HILL+KNOWLTON

Novidades FILA I CLEANER PRO e BRIO com uma nova fórmula mais eficiente
Agora mais do que nunca, a higiene das
superfícies é fundamental para viver em
ambientes saudáveis e seguros para toda a
família.
Manter os ambientes limpos, protegidos e
saudáveis contribui para o bem-estar das
pessoas.
É por isso que a FILA aperfeiçoou a formulação de CLEANER PRO e BRIO, adicionando um determinado tipo de álcool, com
funções altamente higienizantes, para que
tanto os pavimentos como todas as superfícies mantenham a melhor, segura e adequada higiene.
Para a manutenção da higiene diária dos
pavimentos, a FILA propõe CLEANER PRO,
um detergente neutro de tipo profissional,
com alto teor de tensoativos e alto poder de
limpeza, ideal para todos os tipos de materiais como grés, cerâmica, argila, extrudido,
mosaico hidráulico, parquet, laminados, pvc
e todo o tipo de pedra natural em qualquer
acabamento. Ideal também para materiais
sensíveis a ácidos, como mármore, terrazzo
e calcário polido e afiado.

É um produto muito seguro para ambientes
onde vivem crianças e animais domésticos.
Isso é muito importante, pois desta forma a
higiene das superfícies é preservada, evitando envenenamentos pelo uso abusivo de
desinfetantes agressivos.
CLEANER PRO é considerado o produto
ideal para o protocolo HACCP, que se refere
à higiene em ambientes com produção e
abastecimento para o sector agroalimentar.
CLEANER PRO não deixa nenhum resíduo
ou névoa: essencial desde a acumulação de
resíduos de sabão, esmaltes, ceras, etc. é
uma das principais causas da formação de
biofilme e camadas de sujidade orgânica.

Pavimento com biofilme superficial

BRIO limpa, desengordura e mantém a
higiene de todas as superfícies e todos os
materiais como cerâmicas, ladrilhos,
laminados plásticos, aço, vidro e espelhos. Ideal para móveis de cozinha e casa
de banho, bem como sanitários e acessórios.
Limpeza com CLEANER PRO

E para manter a higiene de todas as superfícies de uso frequente, como bancadas de
cozinha e casa de banho, maçanetas de
portas e janelas, móveis e também pequenos objetos presentes no nosso quotidiano,
a FILA propõe o BRIO, o detergente específico com um novo spray pronto para o
uso, de 750 ml e nova composição reforçada com álcool que mantém a higiene de
toda a casa.

Fórmula ideal para a manutenção de todos
os tipos de bancadas em porcelana, pedra
sinterizada, pedra natural, mármore, granito e bancada de resina de quartzo.
BRIO não deixa resíduo ou névoa e é considerado o produto ideal para o protocolo
HACCP quanto à higiene em ambientes
com produção e abastecimento para o
sector agroalimentar.
Graças à sua formulação ecológica, sem
lixívia, não precisa de enxaguar e é ideal
para casas com crianças e animais.
Muito fácil e confortável de aplicar: basta
pulverizar BRIO na superfície e limpar com
um pano macio e seco.

Usado regularmente para manutenção de
superfícies, CLEANER PRO ajuda a eliminar e prevenir a formação de biofilme, o
recetáculo ideal para a proliferação de germes, bactérias e vírus. Graças à sua composição rica em surfactantes e enriquecida
com álcool, um componente altamente
higienizante, cria condições desfavoráveis
ao crescimento de microrganismos e mantém a carga microbiana num ótimo padrão
de higiene.
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As soluções de limpeza e proteção FILA,
especificadas nos mais importantes projetos internacionais, são recomendadas por
mais de 200 fabricantes do sector da
pedra natural e da cerâmica. Os produtos
FILA são escolhidos por todos os consumidores da vanguarda que procuram a
melhor qualidade ao nível da limpeza, proteção e manutenção da limpeza e higiene
das superfícies.
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Soluções acústicas e decorativas para tetos metálicos

A Gabelex é uma empresa portuguesa do
grupo Saint-Gobain com mais de 40 anos de
experiência no mercado dos tetos suspensos.
Recentemente, lançou o seu novo folheto corporativo, onde apresenta de uma forma sintética a sua ampla gama de produtos e soluções
metálicas para qualquer tipo de espaço. Por
outro lado, este novo folheto pretende destacar
as múltiplas vantagens que os seus sistemas
de teto proporcionam, quer para os projetistas e
arquitetos, como também para os instaladores
e utilizadores finais dos edifícios.

• Possibilidade de integração dos sistemas de teto com os outros sistemas existentes nos edifícios, nomeadamente iluminação, climatização, som, entre
outros.

Entre as inúmeras vantagens, destaque para:

• Os tetos metálicos são de fácil instalação e manutenção, sendo resistentes ao
manuseamento, quer durante a sua instalação, como nas tarefas de manutenção, podendo ser facilmente removidos
sem sofrer qualquer tipo de danos.

• As soluções Gabelex contribuem para o conforto acústico, o conforto visual e a redução da
necessidade de iluminação artificial em edifícios, promovendo um ambiente de saúde e
bem-estar para os seus utilizadores.
• Flexibilidade de conceção, que permite criar
soluções totalmente personalizadas e adaptadas às necessidades de cada projeto.
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• As soluções Gabelex oferecem os
melhores desempenhos em termos de
proteção contra incêndios, apresentando
uma reação ao fogo com classificação
Euroclasse A1 de acordo com a norma
EN 13501-1.

• Sistemas de teto amovíveis, que permitem um fácil acesso ao sub teto e adequados para diferentes frequências de
acesso e configurações do sub teto.

• A expetativa de durabilidade dos tetos
Gabelex pode exceder os 25 anos. O aço e
o alumínio utilizados nos seus produtos são
de elevada qualidade e apresentam revestimentos com elevada resistência à corrosão,
à humidade, aos riscos e aos raios UV.
• O metal é um verdadeiro aliado para a sustentabilidade ambiental nos edifícios.
Devido à sua reciclabilidade, reduz o consumo de recursos naturais não renováveis
durante o seu processo de fabrico e contribuem para a obtenção de certificações
ambientais de edifícios, como LEED®,
BREEAM®, WELL®, etc. As matérias-primas
utilizadas no fabrico dos sistemas de teto
Gabelex contém um alto teor de conteúdo
reciclado. O acabamento pré-pintado adquirido no processo de lacagem em contínuo,
garante a proteção do meio ambiente. Para
além disso, a Gabelex dispõe de declarações ambientais do produto (EDP), devidamente verificadas por uma terceira parte
independente e reconhecida.

A Geberit Portugal celebra o seu 30º aniversário

A Geberit Portugal acaba de festejar o seu
30º aniversário e a marca quer partilhar
com todos os profissionais do sector da
reabilitação e da construção a celebração
desta longa trajetória.
Desde esses inícios em 1990, em que
falar de autoclismos de interior no mercado luso era como pregar no deserto, a
Geberit Portugal não parou de crescer e
de ganhar a confiança e o apoio do sector,
chegando, em 2019, a um crescimento
acumulado superior aos 70% nos últimos
5 anos no mercado da Península Ibérica.
Esta evolução positiva não teria sido pos-

sível sem a aposta nas inovadoras Soluções Geberit para a casa de banho que
distribuidores, renovadores, arquitetos,
decoradores e outros profissionais do
sector levaram a cabo. Desde aqui, a
marca quer agradecer a fidelidade a todos
aqueles que desde o início, ou mais
recentemente, se aperceberam das vantagens que oferecem as propostas da
Geberit e não tiveram medo de optar pela
inovação para fazer evoluir o seu negócio.
Também desde aqui a organização quer
felicitar a formidável equipa humana que
integra a Geberit Portugal pelo seu profissionalismo, a sua capacidade de adapta-

ção, o seu entusiasmo em aceitar novos
desafios e a sua plena dedicação a clientes e colaboradores. No seu esforço diário
esta é a base dos êxitos conseguidos pela
marca e é parte indissociável dos seus êxitos.
David Mayolas, diretor-geral da Geberit
Iberia conclui: “Queremos continuar a
crescer junto com os profissionais do sector em Portugal, para festejar com alegria
os êxitos e enfrentar com força os momentos difíceis. Que a vontade de melhorar a
vida das pessoas transformando as suas
casas de banho nos acompanhe por muito
tempo.”
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Grupo Puma apresenta Morcemcolor Epoxi

A combinação de higiene com funcionalidade é
uma demanda fundamental no fornecimento de
materiais para a construção, especialmente
com a pandemia que está a assolar o mundo.
Os espaços no futuro, tanto públicos como privados, terão que adaptar-se às soluções higiénico-sanitárias para responder às exigências
da sociedade. Principalmente, espaços de restauração tais como hotéis, restaurantes e cafetarias, que sentirão que os clientes são cada
vez mais exigentes quanto às condições higiénicas das suas instalações.
Para isso, o Grupo Puma propõe como solução
Morcemcolor Epoxi: argamassa de rejuntamento Bacteriostático de última geração, que
impede a reprodução de fungos e bactérias na
superfície da junta, garantindo juntas sempre
limpas e higienizadas, fáceis de limpar e resistentes a todo tipo de ácidos e produtos de limpeza agressivos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO:
• Impede proliferação de agentes patogénicos;
• Resistência química em vários ambientes nocivos;
• Resistente aos raios ultra violeta;
• Não fissura e não permite absorção;
• Previne o aparecimento de eflorescências;
• Aderência extraordinária;
• Elevadas resistências mecânicas;
• Transitável em 24 horas;
• Apta para pavimento de aquecimento radiante;
• Pode entrar em contacto com alimentos;
• Limpeza de ferramentas com água;
• Pode utilizar-se como adesivo para peças de qualquer tipo de absorção;
• Em uso, resistência a uma larga amplitude térmica;
• Disponível em várias cores.

LENA® 821 - O regularizador, para uso diário!
LENA® 821 é uma argamassa cimentícia
para regularizar rebocos antigos, pintura,
revestimentos cerâmicos, em ambiente
interior e exterior, podendo também ser
utilizada como acabamento de sistemas
ETICS para posterior pintura. Disponível
em branco e cinza.
O desenvolvimento deste produto teve
como base a escolha de matérias-primas
rigorosamente selecionadas, que apresentam baixíssimas emissões de substâncias orgânicas voláteis e reduzidas emissões de CO2. A sua formulação permite
que a argamasssa apresente uma excelente trabalhabilidade, uma ótima aderência aos diversos tipos de suportes, uma
elevada hidrorrepelência, e as areias criteriosamente selecionadas permitem realizar um acabamento fácil, fino e perfeito.
Em suma, ideal para utilizar diariamente.

App Materiais de Construção
A App contém informação referente a empresas
de Materiais de Construção.

visite também o site dedicado http://app.apcmc.pt
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A Liveplace lança serviço inovador PICK UP 1 HORA
“Queremos que os nossos clientes estejam o
mais possível focados e dedicados às suas
obras. Por isso o processo de visita à loja para
levantar material do dia-a-dia deverá ser um processo simples, descomplicado e eficaz. Isso
levou-nos a inovar e a lançar este novo serviço
PICK UP 1 HORA, onde o pedido pode ser feito
pelo cliente onde e quando ele quiser, via telefone ou e-mail, e em 1 hora a encomenda estará
pronta para ser levantada nos nossos armazéns.
E o mais importante neste serviço é que o cliente
tem atendimento prioritário na loja quando levantar a fatura na loja. Acreditamos que este novo
serviço será um sucesso e que os clientes irão
aderir e reconhecer as vantagens do mesmo.”

A Liveplace, líder nacional na venda de
soluções construtivas, lança um novo
serviço inovador no mercado português.
O novo serviço, PICK UP 1 HORA, permite aos clientes da Liveplace evitar filas
no atendimento nas lojas da marca e ter
a sua encomenda pronta em apenas
uma hora. Tudo isto à distância de apenas um dedo.
Como funciona?
Primeiro o cliente faz o pedido junto da
loja, através de telefone dedicado a este
serviço, ou através de e-mail da loja.

De seguida, a loja faz o registo interno do pedido e comunica ao cliente que o mesmo está a
ser preparado e que o mesmo fica disponível
para levantamento em armazém em 60 minutos.
Por fim, o cliente aquando da visita à loja só
tem que passar no balcão e levar a fatura.
O novo serviço PICK UP 1 HORA tem atendimento prioritário em loja. De modo a facilitar
todo o processo para o cliente deste novo serviço, a Liveplace inovou na forma de atendimento aos seus clientes ao balcão, implementado uma zona exclusiva e de atendimento
mais rápido e prioritário.

“Juntos, clientes, fornecedores e nós Liveplace,
estamos a fazer o melhor caminho.”, refere
Tiago Vilar, Diretor-Geral e Comercial da
Liveplace.
Para apoiar este novo serviço PICK UP 1
HORA a Liveplace aposta numa campanha de
lançamento multicanal com o objetivo de promover o mesmo junto dos seus clientes e do
mercado. A campanha “1 HORA PICK UP Evite Filas e Encomenda Pronta em 1 Hora…
Só com 1 Dedo?” irá ser comunicada através
de Press Releases para a Imprensa, E-mailing para clientes, Site e Redes Sociais, Rádio
Interna Liveplace e TV Interna Liveplace, Lojas Liveplace e Viaturas Comerciais e Entregas Liveplace.

Associe-se à Associação Materiais de Construção
e obtenha as respostas que precisa

Na Associação de Materiais de Construção representamos e defendemos, a uma só voz, os interesses dos nossos associados no sector a nível
nacional e internacional.
Estamos totalmente dedicados para contribuir para o sucesso sustentável
dos nossos associados.
PRINCIPAIS

SERVIÇOS

• Partilha de conhecimento/networking (workshops, congressos, feiras)
• Formação
• Informação do sector (previsões, ranking, concursos públicos)
• Comunicação (revistas, app e newsletter)
• Apoio jurídico
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Navegue e descubra o mundo Mapei em mapei.pt
A área “Acerca da Mapei” foca na visão
“global” do Grupo e da filial portuguesa,
para que os visitantes tenham uma
noção clara e direta acerca dos pilares
estratégicos da empresa (pesquisa e
desenvolvimento, internacionalização,
especialização), do conceito de responsabilidade social e do compromisso da
empresa com o meio ambiente.
O site é sem dúvida uma ferramenta de
trabalho útil para qualquer profissional
da indústria da construção: designers,
projetistas, construtores, aplicadores
especializados, distribuidores e consumidores finais:
• A função de pesquisa é extremamente
poderosa e está disponível no topo de
cada página: constantemente disponível
para o usuário enquanto navega, fornece
resultados de busca das secções
Produtos, Projetos, Soluções, Notícias,
Realtà Mapei e Seminários e Eventos.
Para produtos - o verdadeiro núcleo do
mundo da Mapei - a secção de busca tem
uma função de auto completo para ajudar
os usuários a procurar produtos com
nomes muito parecidos e difíceis de lembrar.
• O site também contém tutoriais em vídeo,
um painel intuitivo para pesquisar documentos técnicos e ferramentas para calcular quantidades de produtos a serem usados em seus próprios projetos.
• Os projetistas também encontrarão ferramentas úteis para ajudá-los no seu trabalho, como por exemplo um conjunto de
arquivos BIM.

O site mapei.pt é uma ferramenta fundamental para o mundo da construção, porque informa, apoia e envolve os usuários,
fornecendo todas as últimas notícias e
soluções práticas de forma rápida e acessível.
Pode ser usado em qualquer tipo de dispositivo, desde um PC de mesa até um tablet
ou smartphone. A navegação é rápida e
fácil graças aos seus grafismos modernos
e intuitivos. Os usuários podem escolher
entre seis opções no menu principal:
“Acerca da Mapei”, “Projetos”, “Produtos e
Soluções”, “Realtà Mapei”, “Formação” e
Assistência Técnica”.

Cada uma dessas áreas está repleta de
conteúdos e links para outras secções: por
exemplo, um clique na área “Projetos” fornece acesso a uma visão geral dos projetos
mais importantes da Mapei em todo o
mundo, enquanto os mais de 5.000 produtos são constantemente visualizados através de todas as secções.
Todo o conteúdo do site, desde os produtos, os sistemas, os projetos, as notícias e
os artigos da Realtà Mapei, são utilizados
sinergicamente para encorajar a “navegação cruzada” entre as várias secções, permitindo uma leitura única e geral do mundo
da Mapei.

• Cada linha de produtos Mapei tem o seu
próprio espaço e encontra-se repleto de
informações, formando uma espécie de
mini-site. Além de mostrar produtos da
gama, fornece muitas informações úteis:
uma descrição das características distintivas da linha, documentação técnica correlacionada, produtos destacados, tutoriais
em vídeo, notícias, soluções, projetos, artigos da Realtà Mapei, eventos de formação, e a hipótese de entrar diretamente em
contato com os responsáveis por cada
linha de produtos.
• Uma área que também ocupa um espaço
importante é a assistência técnica, com
uma secção especial para entrar diretamente em contacto com os departamentos
relevantes e uma lista de agentes que operam na sua área.

A inscrição oferece a oportunidade de
aceder à secção MyMapei, uma área privada dedicada ao usuário que engloba
várias funções diferentes: é possível inscrever-se para receber a newsletter
informativa, receber a revista Realtà
Mapei em formato de papel e fazer o
download dos softwares de cálculo.
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MEWA sharing têxtil é inteligente, sustentável e eficiente

Os produtos têxteis para fábricas e oficinas
também podem ser partilhados. A empresa
alemã MEWA, líder mundial em gestão têxtil, mostra como a sustentabilidade e o
moderno conceito do sharing podem ser
facilmente colocados em prática. A empresa oferece um sistema completo de reutilização, com serviço integrado, que inclui a
entrega de panos de limpeza industriais a
fábricas e oficinas, a recolha após utilização e a lavagem ecológica. O pano pode
ser lavado até 50 vezes.
Em comunicado, a associação alemã de
limpeza têxtil critica o facto de as soluções
descartáveis terem voltado a ser colocadas
em primeiro plano na crise do coronavírus.
A crescente utilização de máscaras descartáveis e de toalhas de papel podia levar
a uma crise de lixo. “Têxteis reutilizáveis,
tratados e higienizados por profissionais
causam muito menos impacto ambiental
do que produtos descartáveis e cumprem
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as mesmas exigências de higiene”, informa
a associação. Na MEWA, a higiene tem
prioridade. Os panos são lavados durante
15 minutos a 90 °C. Aqui a MEWA prolonga, de propósito por cinco minutos, o tempo
recomendado por institutos científicos para
a desinfeção térmica. O objetivo é ter a
segurança absoluta de que todos os germes são completamente eliminados e
podem garantir panos higienicamente limpos.
Com os panos de limpeza, os clientes partilham não só os panos, mas também a tecnologia desenvolvida pela MEWA, já várias
vezes premiada. Esta tecnologia inovadora
protege recursos: permite a recuperação
dos óleos e graxas a partir dos panos usados e a sua reutilização para o aquecimento das linhas de lavagem e secagem. Desta
forma, vários milhões de litros de desperdício são transformados anualmente em
energia.

Os panos de limpeza estão exclusivamente disponíveis no âmbito do sistema prático de aluguer. Isto significa que a MEWA
assume também os serviços da recolha,
lavagem e devolução dos panos, assim
como a substituição dos panos gastos por
novos. As empresas que contratarem a
MEWA podem contar com um sistema
integrado de serviço completo que garante
que têm sempre à mão a quantidade certa
de panos limpos. Assim, produzem muito
menos desperdício e protegem recursos
preciosos. Os panos usados são guardados e transportados no sustentável contentor de segurança MEWA SaCon. O sistema de panos de limpeza funciona bem
não só a nível ecológico, mas também
económico. O aluguer é acessível em
comparação aos custos com materiais de
uso único e permite ainda um cálculo exato no orçamento.
FONTE: BUSS COMUNICAÇÃO

OLI reforça presença no digital e cria showroom virtual

Para criar um vínculo ainda mais
próximo com os seus clientes, presentes em 80 países dos cinco continentes, a OLI ampliou a sua presença digital com a criação de
novos conteúdos no website corporativo www.oli-world.com.
Neste investimento, destaque para a
criação de um showroom 360º da
marca, onde o utilizador poderá conhecer todas as novidades dos produtos de banho e de climatização.
Destaque também para duas novas
áreas de vídeos técnicos e de solu-

ções especiais para autoclismos.
Comprometida com a sustentabilidade hídrica, a OLI disponibiliza agora
toda a informação relacionada com a
sua estratégia de sustentabilidade,
numa nova secção dedicada ao tema.
No domínio das redes sociais, a
marca ampliou a sua presença com
uma conta no Pinterest, que se junta
assim às presenças digitais no
Facebook, Instagram e Linkedin.
FONTE: AD COMMUNICATION
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Hidráulicos em novo formato da Recer

Nas séries Revival e Twenties da Recer
encontra também vários desenhos no formato 10x10. Este é um formato tradicional
convertido numa solução moderna, tanto
em ambientes urbanos como rústicos.
Com estes novos produtos da série Revival
e Twenties, que permitem também a conjugação com o formato 20x20, a empresa
recria a possibilidade de criar padrões, com
a certeza de obter um conjunto de produtos
diversificados e visualmente ricos, que
combinam diferentes esquemas geométricos, linguagens estéticas, memórias e
modernidade. Para esta nova aposta da
Recer foram selecionados os desenhos
mais adequados ao formato 10x10.
Uma das linhas orientadoras da marca nas
suas propostas de pequenos formatos é
possuir uma oferta de produtos diversificada, com soluções para todos os estilos de
consumo e diferentes abordagens de
decoração ou necessidades técnicas.
Os pavimentos e revestimentos cerâmicos
Recer pretendem encontrar a resposta
para ambientes atuais, que convidam a
um constante e intuitivo desafio à imaginação, sem restrições, fundindo estilos e
materiais, na procura de espaços únicos.
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Revigrés apresenta novas coleções

COLEÇÃO OMNI

COLEÇÃO MONTANA

Os recentes acontecimentos globais trouxeram mudanças profundas à forma como
nos relacionamos em comunidade e vivenciamos os espaços, privilegiando-se, mais
do que nunca, o conforto e o bem-estar.

COLEÇÃO OMNISTONE

COLEÇÃO CALACATTA BIANCO

formatos e 2 acabamentos, alia excelentes
características técnicas a nuances gráficas
inspiradas na subtileza da pedra natural.

tes e, ao mesmo tempo, envolventes, em
espaços interiores públicos e residenciais.

A coleção OMNI está disponível em 6
cores, 5 formatos e 4 acabamentos.

COLEÇÕES CALACATTA E COVELANO

Neste sentido, a Revigrés apresenta 6
novas coleções de revestimentos e pavimentos cerâmicos com que pretende contribuir para escrever as histórias desta
nova realidade, dando resposta às expetativas dos profissionais do sector e consumidores.

OMNI e OMNISTONE são soluções muito
completas para revestimento e pavimento
que permitem projetar ambientes em espaços interiores e exteriores, residenciais ou
públicos, sendo especialmente adequadas
para áreas de tráfego intenso.

COLEÇÕES OMNI

COLEÇÃO MONTANA

E

OMNISTONE

As coleções OMNI e OMNISTONE, em
grés porcelânico técnico de última geração,
foram desenhadas para dar resposta aos
projetos arquitetónicos mais exigentes,
aliando a qualidade técnica ao design.
Os padrões gráficos singulares destas
coleções - com tonalidades suaves e variações cromáticas naturais - são obtidos
através da mistura e deposição controlada
de pós, em toda a espessura da peça, o
que lhes confere elevada resistência e
durabilidade.
A coleção OMNISTONE, com 6 cores, 5

COLEÇÃO COVELANO BIANCO

A nova coleção Montana reproduz as texturas e tons originais da madeira com a
mesma riqueza de contrastes deste material natural.
Uma textura suave aliada a uma variação
gráfica muito rica e tonalidades naturais,
recriam com toda a fidelidade os pormenores da madeira, remetendo para sensações
de conforto e tranquilidade.
Apresentando o novo formato 20x90 cm,
com 5 cores, a coleção Montana destaca-se
pelo seu caráter prático e funcional, contribuindo para desenhar ambientes impactan-

Inspiradas no requinte e nobreza da
pedra natural, as coleções Calacatta
Oro, Calacatta Bianco e Covelano Bianco possuem uma beleza diferenciadora
que surpreende nos mais diversos
ambientes.
Enquanto as tonalidades douradas da
coleção Calacatta Oro criam ambientes
sofisticados e harmoniosos, Calacatta
Bianco reproduz os veios cinza refinados do mármore natural, enriquecendo a
vivência dos espaços.
A coleção Covelano Bianco remete para
a elegância e personalidade do mármore natural com reflexos subtis que criam
ambientes intimistas.
Disponíveis nos formatos 30x60 cm,
30x90 cm e 40x120 cm, as coleções Calacatta e Covelano são adequadas para
revestimento em interiores, como halls
de entrada, salas, quartos de banho e
cozinhas.
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Reynaers Aluminium atualiza sistema de correr CP 130 com nova “chicane”

Para ir ao encontro de portas de correr
de grandes dimensões, com requisitos
de isolamento e estabilidade exigentes,
a Concept Patio 130 é, historicamente,
um produto de aposta da Reynaers
Aluminium para o segmento médio.
Agora, está disponível na versão “slim
chicane” (engate central slim) para
melhor responder às exigências de
design quando a competitividade é um
fator importante, mantendo o mesmo
nível de prestações energéticas e funcionais.
Disponível na variante de correr e de
correr elevatória, a CP 130 assegura
um manuseamento sem esforço,
mesmo em grandes vãos, e maximiza a
entrada de luz natural. A estes atributos,
acresce a possibilidade de criar uma
solução de abertura em canto sem
qualquer elemento fixo visível e, também, a possibilidade de integração com
Ventalis: o sistema de ventilação mecânico da Reynaers Aluminium compatível
com vários dos seus produtos.
O novo engate central tem uma vista
reduzida de apenas 50 mm e suporta
painéis até 300 kg. João Arcanjo, Diretor de Vendas refere: “Estamos a
assistir a um pico de procura de soluções para renovações ou upgrades do
mercado residencial e que envolvem,
quase sempre, a preocupação de tirar o
melhor usufruto do espaço exterior.
Com CP 130 Slim Chicane (engate central slim) queremos fornecer aos nossos
clientes uma opção mais estética embora igualmente duradoura, funcional e versátil - numa gama de produto
que tem comprovadamente uma grande
aceitação no segmento residencial
médio."
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Saint-Gobain aposta em desenvolvimento & investimento

Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves e CEO Portugal da Saint-Gobain em Portugal, José Martos

A Saint-Gobain recebeu no passado mês
de julho nas suas instalações, em Aveiro, a
visita do Secretário de Estado Adjunto e da
Economia, João Neves, o vice-presidente
da Câmara Municipal de Aveiro, Jorge
Mengo Ratola, o presidente do Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e
à Inovação (IAPMEI), Nuno Mangas, assim
como o presidente do Cluster Habitat
Sustentável, Vítor Ferreira. A visita teve
como anfitrião o CEO Portugal da empresa, José Martos.
A Saint-Gobain, líder em soluções de alta
performance para o sector automóvel, da
indústria e da construção, é um grupo com
mais de 350 anos, de origem francesa, presente em Portugal, com distintas áreas de
negócio, que conta com 750 colaboradores
repartidos por todo o país.
O grupo anunciou, durante a visita, o
aumento de capacidade de uma nova linha
de pastas para a Saint-Gobain Weber, em
Aveiro, que permitirá a produção de produ-
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tos para distintos mercados em crescimento.
O grupo Saint-Gobain partilhou, ainda, a
aposta em tecnologia sofisticada, na fábrica
de Santo Tirso, o que incrementará a capacidade, produtividade e a produção de
novos formatos de vidros para fachadas.
Adicionalmente, a Saint-Gobain sublinhou
a expansão dos seus armazéns no
Carregado.
Em Portugal, o grupo mantém uma forte atividade de Investigação e Desenvolvimento
(I&D) localizada em Aveiro.
José Martos, como resumo da sua apresentação à visita de Estado, destacou que
“A Inovação e o estabelecimento de parcerias chave são para nós uma grande prioridade, sendo que temos como foco o desenvolvimento de produtos e soluções diferenciadoras, que irão ser utilizadas para
melhorar a qualidade dos edifícios. Desta
forma, respondemos aos desafios da cons-

trução sustentável, da eficiência energética
e do uso adequado dos recursos do planeta,
contribuindo para um habitat sustentável.
Colocamos assim o nosso know-how e as
nossas equipas multidisciplinares focadas e
empenhadas em cumprir com as metas de
neutralidade de carbono, assegurando,
desta forma, a sustentabilidade do desenvolvimento em Portugal.”
O sector da Inovação e I&D da Saint-Gobain
é focado na melhoria de produtos e soluções para a área da construção como a reabilitação, bem como a melhoria térmica dos
edifícios. Este Laboratório, atua em parceria
com várias instituições como o CITEVE, a
Universidade de Aveiro, o ITECons, o LNEC,
a Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP), o Cluster Habitat
Sustentável, entre muitos outros. Os seus
eixos estratégicos da Investigação encontram-se alicerçados na durabilidade das
soluções, na procura de novos materiais, na
energia e no desenvolvimento de materiais
sustentáveis.

Schindler aplica tecnologia contra a Covid-19 em centros comerciais da MERLIN Properties
Com o objetivo de maximizar a segurança
dos seus ativos durante a fase de “nova
normalidade”, a MERLIN Properties confiou na Schindler para incorporar os kits
de desinfeção contra o coronavírus em
todos os seus equipamentos de transporte vertical. Desta forma, serão instalados
diversos sistemas de desinfeção para
higienizar e purificar o ar em zonas em
que possam transferir-se vírus e bactérias
com mais facilidade, devido ao maior tráfego de pessoas.

A empresa de transporte vertical
Schindler, na Península Ibéria, chegou a
um acordo com a MERLIN Properties para
instalar a sua mais recente tecnologia de
desinfeção para fazer frente à Covid-19
em elevadores, escadas e tapetes rolantes dos centros comerciais que a empresa
imobiliária detém em Portugal e Espanha.

Relativamente às escadas e tapetes
rolantes dos centros comerciais, a
Schindler vai fixar no seu interior um sistema de desinfeção utilizando a tecnologia de iluminação LED UVC, além de um
dispositivo Ultra UV de higienização que
irradia luz UVC a curta distância dos corrimões. Tal danifica de forma direta o
material genético das bactérias e vírus
(AND1 e ARN2), desinfetando de modo
eficiente e ecológico.
Quanto às cabinas dos elevadores, vão
ser instalados três kits de desinfeção que
permitem aos passageiros respirar um ar
mais purificado.

Por um lado, com um purificador obtém-se
uma maior e continuada desinfeção do ar,
totalmente ecológica, natural e sem nenhum
tipo de resíduo químico nocivo para a saúde.
Por outro lado, no teto das cabinas será colocada uma lâmpada UV para danificar o material genético das bactérias e vírus. Adicionalmente, quando os consumidores selecionam o seu destino nas botoneiras, dentro da
cabina existirá um dispensador de desinfetante que permitirá higienizar as mãos. Os utilizadores dos equipamentos serão também informados através de painéis com recomendações de prevenção e conselhos de utilização
do elevador para manter a segurança.
Estes kits de desinfeção, que foram desenvolvidos com base nas indicações da
Organização Mundial de Saúde (OMS),
também serão instalados nos edifícios de
escritórios da MERLIN Properties em Portugal e Espanha.
Este novo acordo reforça o compromisso da
Schindler em ajudar a que o regresso à normalidade seja feito da forma mais segura possível.
FONTE: PURE
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Soudal lança gama de impermeabilização revolucionária - HYDRO BLOCK
HYDRO BLOCK WALK - é uma membrana líquida de poliuretano para a renovação, reparação, proteção e impermeabilização elástica de todas as superfícies e
locais por onde se pode transitar e com
resistência à água estagnada. A sua formulação especial de poliuretano não nocivo permite a aplicação sem requisitos
especiais de segurança, ao contrário da
maioria dos poliuretanos tradicionais no
mercado, assegurando uma durabilidade
de 8 anos.
HYDRO BLOCK DRY - é uma membrana
líquida de base acrílica, para a renovação,
reparação, proteção e impermeabilização
elástica e duradoura de todo o tipo de
coberturas, caleiras, claraboias, terraços e
varandas visitáveis. É aplicável em superfícies secas e sem possibilidade de água
estagnada e com uma durabilidade de 5
anos.
HYDRO BLOCK CLEAR - é um hidrorrepelente líquido para a proteção e impermeabilização de telhados e paredes porosas. A sua fórmula invisível, atribui propriedades de repelência à água, sem alterar o
aspeto natural dos materiais porosos, deixando-os respirar. Evita a formação de
salitre e fungos, além de tornar os materiais auto-laváveis.
HYDRO BLOCK CLEAN - é um poderoso
tratamento anti-fungos em solução aquosa
para eliminar musgos, líquenes e algas.
Pode ser aplicado em paredes, telhados,
jardins, terraços, barcos e reservatórios.
Não contém solventes, é inodoro e não
afeta as raízes das plantas. Pode ser
usado como tratamento preventivo ou
curativo e de preferência em complemento
à proteção dos materiais com os restantes
produtos de impermeabilização da gama
HYDRO BLOCK.
Tendo em conta que a humidade é a principal
causa de problemas na construção, a Soudal,
fruto de um intenso trabalho de investigação e
desenvolvimento, lança em Portugal uma
gama que vai revolucionar o mercado da
impermeabilização - HYDRO BLOCK.
SOUDAL HYDRO BLOCK é uma gama de
produtos impermeabilizantes que reparam,
vedam e protegem eficazmente todas as
superfícies e materiais expostos à água. O
seu efeito protetor garante uma elevada resistência às intempéries e desgastes normais, e
uma durabilidade extrema da sua casa. Esta
gama é constituída por produtos especificamente pensados para cada zona do edifício e
para cada necessidade:
HYDRO BLOCK WET - é um produto líquido, pronto a aplicar, com base na TECNOLOGIA SMX®, para a renovação, reparação,
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proteção e impermeabilização elástica e
duradoura de todas as superfícies e materiais visitáveis. Apresenta diversas vantagens comparativamente às tecnologias de
impermeabilizantes líquidos atualmente
existentes: maior elasticidade, maior
resistência à exposição solar, maior durabilidade mesmo nas condições mais exigentes, adere em qualquer material sem
necessidade de primários, mesmo em
superfícies húmidas e endurece mesmo
em condições atmosféricas adversas (frio,
humidade, chuva) e é ainda resistente à
água estagnada. Além disso, graças à
tecnologia SMX® - que acelera o seu
endurecimento - pode-se concluir os trabalhos de impermeabilização em apenas
algumas horas. A experiência na utilização desta tecnologia, permite assegurar
uma durabilidade da impermeabilização
por mais de 10 anos.

HYDRO BLOCK BAND - é uma fita autoadesiva butílica para a reparação e selagem imediata de chaminés, condutas de
ar, claraboias, aros de janelas e portas,
entre outros. Estanca imediatamente a
água, sem necessidade de ferramentas
adicionais, tem uma elevada adesividade
e mantém a elasticidade mesmo em baixas temperaturas. O seu acabamento
superior em alumínio permite-lhe ser
resistente aos raios UV e às intempéries.
Com a gama HYDRO BLOCK da SOUDAL, a partir de agora, torna-se mais fácil
e duradouro impermeabilizar e reparar
caleiras, algerozes, coberturas planas ou
inclinadas, uniões entre telhado e chaminés e/ou tubos de ventilação, telhas, claraboias, muretes, paredes, terraços, varandas e muitas outras situações causadoras
de humidade e infiltrações.

Teka apresenta edição Urban Colors

Criada e inspirada em elementos icónicos
das maiores metrópoles do mundo, surge
a Edição Urban Colors da Teka, que oferece uma ampla gama de soluções em
distintas cores. Esta gama vai, assim,
adaptar-se na perfeição aos vários estilos
de cozinha e tendências de decoração.
Pela primeira vez, vai ser possível combinar cores em todos os principais elementos da cozinha, o que irá criar uma uniformidade maior no coração da casa e facilitar as escolhas decorativas de acordo
com as suas preferências: fornos, compactos, micro-ondas, gavetas, placas de
indução e de gás e chaminés.
Entre o Night River Black, o White
Marble, o Stone Grey ou o London Brick
Brown, basta escolher uma cor e aplicála a todos os elementos que desejar, ou

London Brick Brown

Night River Black

Stone Grey

White Marble

combiná-las ao seu gosto!
Esta gama vai permitir trazer para a sua
cozinha os reflexos noturnos dos grandes
rios urbanos, como o Tibre, o Sena, o
Tamisa, o Danúbio ou o Reno, inspirações
para a coleção Night River Black. Tons
escuros com um acabamento elegante,
que oferecem um ambiente discreto,
moderno e único, numa harmonia perfeita.
Já a coleção White Marble é composta
pelo tom mais puro e exclusivo: o mármore. Presente na nossa civilização há milénios, está presente em algumas das
peças mais importantes da arte da história da humanidade. Do Partenão ao Arco
do Triunfo, do Taj Mahal ao Duomo, o tom
mármore é uma cor plena que vai trazer
pureza e beleza à sua cozinha.

Se preferir tons que fazem lembrar pedra,
a Stone Grey foi beber das estradas das
capitais europeias, caminhos em paralelepípedos com centenas de anos, conjugados com elementos urbanos que criam um
impacto único nas paisagens. Esta coleção dá à sua cozinha uma referência de
design e arquitetura num tom bastante
exclusivo e cosmopolita.
Para os fãs dos famosos tijolos que tanto
caracterizam as ruas de Londres, o
London Brick Brown traz-lhe uma cor
especial e distinta em tons de castanho.
Para um estilo mais ousado ou para sentir
a liberdade e a autenticidade da capital britânica em casa, esta coleção alia a classe
e a rebeldia para uma cozinha verdadeiramente singular.
FONTE: EXCLAMAÇÃO DESIGN
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Elegância e intuição definem novo catálogo de roupeiros da Vicaima
Posicionando-se, uma vez mais, na vanguarda da decoração de interiores, a Vicaima, um
dos maiores players europeus na produção
de sofisticadas soluções de portas de interior,
roupeiros e painéis, apresenta agora o refresh
efetuado ao catálogo de roupeiros, no qual
salienta as três linhas da marca: Easy,
Advanced e Transform. Entre as suas principais características, a empresa destaca o
design elegante e intuitivo, capaz de proporcionar uma fácil e rápida identificação das
soluções construtivas, facilitando a tomada de
decisão do cliente para os demais projetos.
O novo catálogo apresenta, desta forma, um
conjunto de propostas inspiradoras de roupeiros, armários e closets, que vão das aplicações mais práticas e funcionais, às mais sofisticadas e exclusivas. De estética minimalista e
elegante, a linha de roupeiros Easy oferece
versatilidade e arrumação, disponibilizando
roupeiros embutidos e portas de abrir ou correr. Idealizada para espaços habitacionais
e/ou de serviços, esta proposta surge com
distintos revestimentos, lisos ou em folha de
madeira natural, para portas e interiores,
capazes de harmonizar com múltiplos décors.
A linha Advanced dispõe de um look requintado e de uma ampla oferta de acabamentos e
tonalidades para portas e interiores, estando
ao dispor do cliente numa alargada gama de
designs e de tendências, que vão desde a
folha de madeira natural, a revestimentos
decorativos ou acabamentos lacados com
RAL aproximada. A linha integra, entre outras
opções, portas de correr e abrir, múltiplas
composições que variam entre diferentes
combinações de módulos de gavetas, prateleiras e outros acessórios, permitindo uma
perfeita organização do espaço interior.
A linha Transform, por sua vez, pauta-se por
uma lógica “tailormade” e está pensada para
clientes que procuram um toque exclusivo
para os seus projetos. O processo recorre a
um design customizado, bem como a um
vasto conjunto de acabamentos, que vão
desde as melaninas e Dekordor®, passando
pela folha de madeira Naturdor® ou Naturdor®
Stained e, findando, nos lacados Lacdor com
cores RAL, com vista a proporcionar decorações totalmente “Unexpected”.
Atenta à temática da sustentabilidade, as
soluções encontram-se disponíveis com certificação FSC® (Forest Stewardship Council),
entidade que assegura que o percurso efetuado pelas matérias-primas desde a floresta
até ao consumidor final é feito de forma responsável, sem colocar em risco as florestas.
A Vicaima apresenta, assim, o seu novo catálogo de roupeiros, com soluções inspiradoras
e criativas, capazes de dar um cunho personalizado a qualquer interior que se pretenda
diferenciar.
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Vulcano lança nova gama de ar condicionado prime 2 cool

A Vulcano acaba de lançar a nova gama
de Ar Condicionado Prime 2 Cool, colocando à disposição dos consumidores
equipamentos que correspondem às
suas necessidades. Esta nova gama
Mono-split Unidade Mural de dimensões
reduzidas e refrigerante R32, permite
reforçar o posicionamento da marca em
disponibilizar soluções que visam contribuir para uma atmosfera confortável, com
a temperatura e humidade adaptadas à
utilização desejada, aliando poupança e
conforto.
A gama de Ar Condicionado Prime 2 Cool,
com potência de 2,6 até 7,3 kW, dispõe de

um conjunto de benefícios para o utilizador que fazem toda a diferença no bemestar diário, saúde e poupança. Com uma
classificação energética de até A+++, que
contribui para a redução do consumo
energético e do impacte ambiental, esta
gama disponibiliza, ainda um modo ECO
que permite um maior conforto e uma economia de energia de até 60%. Além deste
benefício, a nova gama de Ar Condicionado da Vulcano conta com um controlo
Swing 4D e um filtro especial BIO, que
incrementa uma eficiência do filtro de ar
em cerca de 99% relativamente a um filtro
convencional garantindo melhor qualidade
do ar. Com um design apelativo, estes

equipamentos, com limites de funcionamento de arrefecimento de até 50º C, são,
também, extremamente silenciosos com
níveis sonoros desde 20 dBA.
A Vulcano disponibiliza várias gamas de
unidades de ar condicionado que incluem:
Mono-split com unidades 1x1 de 2,6 kW a
14,1 kW, e Multi-split com Unidades Exteriores de 2x1 ate 5x1 e capacidades que
vão desde os 5,3 kW ate aos 12,3 kW. A
gama Multi-split conta ainda com Unidades
Interiores do tipo Mural, Cassete e Condutas.
FONTE: YOUNGNETWORK GROUP
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Artigo
Fernando Pinto de Sousa I Há 50 anos a oferecer as melhores soluções
nel sandwich, chapa lacada e galvanizada, chapa
em policarbonatos, fibra de vidro, naturocimento,
tubos galvanizados, cumeeiras, remates, calhas,
vedações, escadas e escadotes, parafusos e
algumas ferramentas, e ainda os artigos que estiveram na origem de toda esta evolução: grampos
e anilhas para fixação de chapa. “Além de assegurarmos os materiais nas mais diversas dimensões, cores ou formatos, procuramos elucidar o
cliente sobre a melhor e mais ajustada solução”,
sublinha o responsável, destacando a importância de ter um stock significativo para responder
prontamente às encomendas, mesmo quando
estas são mais específicas ou invulgares.
“Fazemos todos os possíveis para servir de forma
rápida e completa todos os nossos clientes”.
DA COMERCIALIZAÇÃO À MONTAGEM:
RAPIDEZ E PERÍCIA

A comemorar 50 anos de história, a
Fernando Pinto de Sousa (FPS) orgulha-se
de servir com prontidão e qualidade, respondendo com mestria às exigências do mercado e procurando soluções ajustadas às solicitações de cada cliente. Desde painel sandwich, chapa galvanizada e lacada, policarbonatos ou mesmo o próprio grampo para
fixação de chapa, nesta empresa, sediada
em Santa Maria de Lamas, concelho de
Santa Maria da Feira, é possível encontrar
um leque alargado de produtos. Além de
comercializar, a empresa garante ainda a
montagem das chapas e painéis, dispondo
de equipas especializadas, que estão também aptas para proceder à retirada de fibrocimento.
“Desde jovem que tenho um certo espírito
de comerciante”, começa por dizer Fernando Pinto de Sousa sobre a origem da empresa que fundou, em 1970. Com ela partilha
não só o nome como grande parte da sua
história de vida. Depois de ter trabalhado
durante vários anos na área da metalomecânica, decidiu arriscar-se sozinho. “O meu
irmão trabalhava, na altura, com cromagem
e prestava serviços a fabricantes de calçado
que usam fivelas e outras aplicações na produção de sapatos. Então, pensei que era
boa ideia começar a fabricar essas mesmas
fivelas”, relembra. Certo é que com a ajuda
do seu pai, Fernando Sousa conseguiu
comprar as primeiras máquinas e estabeleceu-se, imagine-se, num espaço que outrora havia sido um aviário.

30

O negócio evoluiu e a experiência acabou
por se refletir em novas oportunidades de
trabalho, sempre com a ajuda fundamental
da sua esposa que sempre o apoiou e
acompanhou. “Um senhor pediu-me que
fabricasse um grampo para fixar a chapa
usada nas coberturas. Fiz uma sondagem
pelo mercado e a verdade é que acabei por
recolher mais encomendas semelhantes.
Fiquei atrapalhado porque não tinha ainda
capacidade para responder a todas”, confessa, acrescentando que logo tratou de
procurar maquinaria capaz de fabricar não
só os grampos, como as anilhas, para se
apresentar preparado para satisfazer todos
os pedidos. Este foi o ponto de partida para
abraçar uma área de atividade que nunca
mais largou, pois à produção de grampos
seguiu-se a comercialização de chapa galvanizada, fibra de vidro e, mais tarde, também de fibrocimento e alumínio. “Sempre
procurei não dar passos maiores do que as
pernas. Se ganhasse um, meio era para
guardar e investir, nomeadamente, em
compra de matéria-prima”, confessa o responsável.
O MERCADO PEDE, A FPS TEM
Esta estratégia, aliada a uma grande vontade de servir bem o cliente, acabaram por se
refletir num portefólio de produtos alargado,
que está constantemente em atualização.
“O cliente pede e nós vamos à procura.”
Segundo Fernando Sousa, neste momento, a empresa comercializa sobretudo pai-

A FPS está também habilitada a proceder à montagem da chapa, sobretudo em naves industriais.
A empresa conta com o contributo de equipas
especializadas que, a par da instalação, fazem a
retirada do fibrocimento, substituindo-o por outro
material, cumprindo todas as normas legalmente
exigidas. Habitualmente, estes trabalhos decorrem em empresas em laboração e, por isso,
Fernando Sousa explica que cumprir à risca
todos os prazos, executando com rigor e agilidade os processos é crucial para não prejudicar a
atividade do cliente.
A FPS tem como preocupação constante a aplicação das normas legais ao nível da preservação
do meio ambiente, assumindo responsabilidades
no que diz respeito à gestão de resíduos e embalagens, através da adesão ao Sistema Integrado
de Gestão de Resíduos de Embalagens.
Também a nível da segurança no trabalho a FPS
tem vindo a evoluir positivamente, sendo uma
preocupação constante o bem-estar físico e psíquico dos seus colaboradores, promovendo um
bom ambiente de trabalho, tendo como lema principal, “segurança - tolerância zero”.
Desta forma, a empresa demonstra estar a contribuir para o seu desenvolvimento económico/financeira, transmitindo uma imagem de qualidade diferenciada perante os seus clientes e fornecedores.
De facto, a capacidade de resposta, a vontade de
encontrar sempre uma solução, a qualidade dos
materiais e a responsabilidade assumida perante
cada projeto, permitiram a construção de uma
posição forte, sinónimo de confiança e de relações duradouras com clientes e fornecedores.
Por agora, o objetivo passa por continuar a servir
bem e Fernando Sousa sabe que com o apoio
das filhas, Paula e Sofia, o futuro do negócio estará mais do que garantido. “Espero que deem continuidade à empresa e eu cá estarei para as
apoiar”, conclui.

João Bernardo I Departamento Marketing da Macolis

A Macolis apresenta-se como um distribuidor nacional de importação e representação de conceituadas marcas de materiais
para climatização, sistemas de conforto e
soluções de eficiência energética com sede
em Leiria, e filiais em Coimbra e França. A
Macolis faz assentar o seu percurso de
mais de 36 anos, na dedicação e vasta
experiência, destacando-se no mercado
pela diferenciação e profissionalismo, que
coloca no serviço ao cliente, com proximidade e confiança.
Num momento em que pelo mundo se
pede às pessoas e entidades que sobrevivam, resistam e, mais que isso, sejam
capazes de se reinventar e adaptar a novos
conceitos e procedimentos, a Macolis tem
afirmado o seu compromisso com um
desempenho de excelência e uma total
entrega de toda a sua estrutura em prol de
muito mais que uma sobrevivência, aproveitando todas estas dificuldades que se
impõem, como oportunidade de inovar,
crescer e melhorar.
Os nossos serviços de apoio técnico e
comercial tem hoje uma bastante maior
capacidade e experiência, aproveitando os

meios de comunicação digital para tornar o
seu alcance mais flexível e abrangente.

experiência de atendimento das diversas tipologias de clientes que nos procuram.

Absolutamente fundamental, o nosso serviço de assistência técnica - Sat M tornou
mais seguras, eficientes e com a mesma
prontidão as suas intervenções no terreno,
desenvolvendo também o processo de
assistências e apoio técnico por videoconferência, assegurando desta forma uma
ainda maior proximidade no apoio, quer ao
instalador, quer ao particular.

Atentos às necessidades e sugestões dos nossos clientes, decidimos reestruturar os nossos
horários de atendimento, e partimos para a
criação de circuitos de balcão de atendimento
diferenciado entre os clientes profissionais e
clientes particulares. Desta forma, a Macolis
garante que estes terão uma atenção e aconselhamento adequados às suas expectativas, e
evita maiores aglomerações e tempos de espera.

A Macolis reforçou também a sua capacidade de stock e a sua aposta num serviço
de entregas capaz e rigoroso, empenhando todos os esforços e meios para superar
as adversidades com organização, dedicação e empenho.
Se foi nos espaços comerciais que enfrentámos um dos maiores desafios, foi ali
também que nos expusemos de uma
forma mais arrojada. A Macolis materializou uma ideia de circuitos de atendimento
diferenciados, que tem resultado em maior
segurança nos atendimentos e maior
assertividade nos mesmos, tornando
assim bem mais agradável e eficaz a

Inovámos ainda também com a criação de um
novo serviço e balcão exclusivo de recolha
express, para encomendas feitas por telefone
ou através da nossa plataforma online, privilegiando aqueles que mantém com a Macolis,
uma relação de maior proximidade e por isso,
são dignos de vias exclusivas, mais rápidas e
prioritárias.
Outras ideias, projetos e novidades em diversas
áreas estão ainda a ser ultimados e amadurecidos e em breve, tornar-se-ão uma realidade se:
(conforme lema do fundador Macolis - Luiz
Carreira) “hoje, fizermos melhor do que ontem,
e melhorarmos o que fizermos amanhã!”
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Alterações do manual ITED 4ª edição I TEV2
ARQUITETURAS DE REDE
O projeto técnico tem como principal objetivo a elaboração da arquitetura de rede.
Um dos elementos básicos de qualquer
infraestrutura de telecomunicações é o PD
(Ponto de Distribuição).

vários equipamentos ativos dentro do
mesmo, equipou todos os seus ATI da
gama mega com um bloco de duas tomadas de 230V.
Para fazer face às ligações equipotenciais
o ATI vem equipado com um barramento
de terra com 6 pontos de ligação de secção nominal de 2,5 mm².

NAS ITED ESTÃO PREVISTOS 4 TIPOS DE PD:
• ATE (Armário de Telecomunicações de
Edifício) - PD onde se efetua a transição
entre as redes de operador e as redes
coletivas de edifício. É de instalação obrigatória em todos os edifícios com rede
coletiva. É o local de instalação dos
Repartidores Gerais (RG);
• ATI (Armário de Telecomunicações
Individual) - PD onde se efetua a transição
entre as redes coletivas e as redes individuais, ou entre as redes de operador e as
redes individuais. É de instalação obrigatória em todos os fogos, incluindo os edifícios de 1 só fogo, nomeadamente os não
residenciais. É o local de instalação dos
Repartidores de Cliente (RC);
• PTI (Ponto de Transição Individual) - PD
a instalar nos edifícios construídos, como
elemento de interligação entre os cabos
provenientes da rede coletiva, ou de operador, e os cabos que se dirigem ao cliente;

O ATI deve apresentar um espaço para a
instalação de equipamentos ativos. Esse
espaço deve possuir um volume útil de 5
dm³.
A TEV apresenta duas soluções de ATI,
uma versão em termoplástico - gama E
(de embutir) e outra em metal - Gama
Mega em duas versões de instalação,
embutir e saliente.

ATI - ARMÁRIO
INDIVIDUAL

DE

TELECOMUNICAÇÕES

O ATI contém obrigatoriamente 3 RC: RCPC (pares de cobre), RC-CC (cabo coaxial) e RC-FO (fibra ótica).
O ATI deve estar equipado, no mínimo,
com uma tomada elétrica com terra, alimentada a partir de um circuito do quadro
elétrico do fogo, no entanto a marca TEV
com vista a necessidade de aplicação de
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A TEV desenvolveu uma caixa com as características técnicas da CAM que se destina a
ser instalada em parede, interior ou exterior,
como alternativa à CVM.
A CAM é constituída por um compartimento e
por 2 tubos que prolongam a sua face inferior
até ao subsolo. Estes tubos, com as dimensões mínimas de Ø63 mm, destinam-se à ligação a redes de operador.
As dimensões mínimas internas do compartimento da CAM são: 220 x 220 x 90 (L x A x P
em mm).
A face exterior da tampa, ou porta, deve estar
devidamente identificada de acordo com a
imagem seguinte.
Na CAM é obrigatória a existência de dispositivo de fecho, com ou sem segredo.

Ref. IEDR16PC16CC.KIT - Gama em termoplástico

• PDS (Ponto de Distribuição Suplementar)
- PD que não contêm repartidores gerais
nem repartidores de cliente, permitindo a
flexibilização da infraestrutura de telecomunicações, possibilitando a repartição,
amplificação ou regeneração de sinais.
Existem dois PD típicos num edifício, o
ATE e o ATI. Neles se instalam os dispositivos e equipamentos que permitem a flexibilização das ligações, permitindo a interligação das redes do edifício com as redes
provenientes dos operadores ou da urbanização, no caso do ATE, ou permitindo a
escolha do sinal que se quer transmitir
para cada Tomada de Telecomunicações
(TT), no caso do ATI.

CAM - CAIXA DE ACESSO MULTIOPERADOR

Ref.: KVCAMFC

A CAM deve ser instalada de forma a que a
sua face inferior não diste mais que 1,5 m do
nível do solo. Esta face prolonga-se de forma
a permitir a interligação à rede pública de telecomunicações através de 2 tubos de Ø63 mm.

Ref. ISM2R12PC8CC - Gama em metal Mega
versão saliente

É obrigatória a utilização de fechadura com
segredo nos seguintes locais - Ref.: KVCAM +
KFR (fechadura tipo Rita).
• PD em locais públicos;

As fronteiras das ITED são definidas como
os pontos de interligação das infraestruturas
ITED com as redes públicas de comunicações eletrónicas ou com as infraestruturas
das ITUR.
Assim, existem dois tipos de fronteiras: a de
tubagem e a de cablagem.
A fronteira de tubagem é constituída por
dois pontos, os quais fazem parte integrante
das ITED:
• CAM ou CVM;
• PAT.

• Elementos da rede coletiva que alberguem
dispositivos de amplificação, repartição ou
derivação;
• Em geral os locais considerados de acesso
restrito, de modo a garantir a segurança e o
sigilo das comunicações.
É obrigatória a existência de fecho sem segredo nos seguintes locais - Ref.: KVCAMFC
• ATI em locais privados;
• Caixas de passagem de cablagem, com porta;
• Caixas da rede individual, com porta.

ATE - ARMÁRIOS
EDIFÍCIO

DE

TELECOMUNICAÇÕES

A figura seguinte exemplifica o princípio de
funcionamento de um PTI, baseado em
uniões adequadas a cada uma das diferentes tecnologias.

DE

O ATE é um PD constituído por um compartimento e pelos respetivos equipamentos e dispositivos alojados no seu interior. O ATE faz
parte integrante da rede coletiva dos edifícios,
pelo que não será possível a instalação do ATE
em edifícios sem rede coletiva.

Ref.: KVOTBOX

Ref: ISPTI

PCS - PONTO DE CONCENTRAÇÃO DE SERVIÇOS
Ref.: I(S)MV2ATE

O ATE deve garantir as seguintes funções:

Ref.: KVOH

• De interligação com as redes públicas de
comunicações eletrónicas ou com as redes provenientes das ITUR privadas;
• De gestão das diferentes redes de cabos de
pares de cobre, coaxiais e de fibra ótica;

O PCS é utilizado nos edifícios construídos,
do tipo residencial, ao abrigo do ITED4a,
como elemento da rede individual. As principais funções do PCS são a centralização
dos cabos provenientes da rede coletiva (ou
de operador), a distribuição dos sinais por
diversas áreas e a disponibilização direta de
TT nas várias tecnologias.
O PCS deve estar preparado para receber
os serviços de telecomunicações suportados
nas redes de pares de cobre, cabo coaxial e
fibra ótica.

• De eventual integração dos sistemas de domótica, videoporteiro e sistemas de segurança.

O PCS deve cumprir os seguintes requisitos:
O dimensionamento e instalação dos primários
dos repartidores gerais, assim como a instalação de dispositivos de proteção, são da responsabilidade dos operadores. A escolha da localização dos secundários dos RG, bem como a
arrumação dos cabos dentro do ATE, deve permitir a disponibilização de 50% de espaço, muito
diferente do ITED 3, que tínhamos de ter 2/3 de
espaço de reserva, considerado como suficiente
para a colocação dos primários dos RG. Assim,
os secundários dos RG devem ser montados o
mais próximo possível da tubagem da CM
(Coluna Montante), sendo também de evitar o
excesso de cablagem no interior do ATE.
O ATE superior, se existir, deve conter uma
Cabeça de Rede (CR) que garanta a distribuição de sinais de S/MATV por todos os fogos do
edifício. O ATE superior deve possuir um barramento de terra, que será interligado ao BGT
(Barramento Geral de Terra das ITED), existente no ATE inferior com a secção nominal mínima
de 4 mm².
Para efeitos de telecontagem, recomenda-se a
interligação por tubagem do ATE aos armários
dos contadores de eletricidade, água e gás da
marca TEV fabricados em poliéster reforçado a
fibra de vidro.

a) Terminação do cabo de pares de cobre
proveniente do PTI em conetor RJ45 fêmea;
Ref.: KVOG

O PTI é um PD, utilizado como elemento de
interligação nas três tecnologias, entre os
cabos provenientes da rede coletiva (ou de
operador) e os cabos que se dirigem ao
interior do fogo.
O PTI permite a instalação, em tempos diferentes, da cablagem individual e da cablagem coletiva. São assim possíveis as
seguintes situações:
a) Reformulação da rede coletiva sem intervenção nos fogos, garantindo as interligações às redes individuais através da instalação de um PTI para cada fogo;
b) Reformulação de uma rede individual,
garantindo a sua interligação à rede coletiva
(ou de operador) através da instalação de
um PTI.
O PTI pode ser instalado na zona coletiva
ou na zona individual.

b) Terminação dos cabos coaxiais provenientes do PTI em conetores F fêmea;
c) Terminação das 2 fibras óticas provenientes do PTI em adaptador SC/APC;
d) Terminação dos cabos de pares de cobre
provenientes de TT em conetores RJ45
fêmea;
e) Terminação dos cabos coaxiais provenientes de TT em conetores F fêmea.
Salienta-se que os cabos que se dirigem ao
PCS podem não ter origem num PTI, dado
que este pode não existir.
As figuras seguintes apresentam e exemplificam dois modelos de um PCS, que serve
duas e quatro áreas de utilização dentro de
um fogo - Ref.s: IPCS4A, IPCS2A
Uma das áreas de utilização é precisamente
o local de instalação do PCS, já que ele próprio é constituído por TT.
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Entrevista
Cecília Cardoso I Responsável de Comunicação da Leca Portugal

O ANO DE 2020 MARCA OS 50 ANOS DA PRESENÇA DA LECA® NO MERCADO PORTUGUÊS.
PODE RESUMIR BREVEMENTE A HISTÓRIA E A
EVOLUÇÃO DA MARCA NO NOSSO PAÍS?
A Leca® é uma marca de argila expandida fortemente implantada no mercado
da construção, cuja produção teve início
em Portugal em 1970. Ao longo dos
anos, a empresa passou por diversos
grupos internacionais, mas a marca
manteve sempre uma presença forte no
mercado. Em 2008, a Leca® integrou o
Grupo Saint-Gobain e fundiu-se com o
negócio das argamassas. Por questões
estratégicas, passados nove anos, os
dois negócios - argamassas e argila
expandida - foram separados e criada a
Leca Portugal, SA, responsável pela
gestão do negócio da argila expandida
na Península Ibérica e da marca Leca®
em Portugal.
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A aceitação e a penetração da marca no mercado da construção foram de tal ordem que, a
dado passo e durante muitos anos, a marca
confundia-se com o produto: as pessoas
conheciam a marca Leca® mas não a associavam ao produto “argila expandida”, embora
soubessem que se referia a umas “bolinhas
que se usavam na construção”.
O facto de se tratar de uma marca que vinha
conferir conforto térmico e segurança aos edifícios, isto é, elevar o nível de qualidade das
construções, posicionou-a num patamar diferente de outras marcas ligadas ao sector dos
materiais de construção. Ainda hoje a marca
Leca® é associada a valores como “qualidade”,
“confiança”, “saber técnico” e “credibilidade”.
Apesar de ter sido introduzida no nosso país
como marca de um produto para a construção,
a Leca® é hoje uma marca transversal. Está
presente em praticamente todos os sectores

ligados ao habitat: construção e manutenção de edifícios, pontes, estradas, tratamento de efluentes industriais e domésticos, jardinagem e floricultura, gestão urbana das
águas pluviais (onde se incluem as coberturas verdes), recintos desportivos, etc.
FALE-NOS UM POUCO ACERCA DA GAMA DE PROLECA®. HÁ ALGUM QUE SE DESTAQUE
PELAS SUAS CARACTERÍSTICAS OU INOVAÇÃO?
DUTOS

A gama de produtos Leca® é constituída
pelos produtos standard, ou seja, os agregados de argila expandida que são comercializados em diferentes granulometrias. Estes
agregados são produtos 100% naturais, utilizados em projetos muito distintos, desde
obras de geotecnia a betões leves estruturais ou de enchimento para edifícios, pontes,
etc., à produção de pré-fabricados, como
blocos e abobadilhas, passando pela floricultura e coberturas verdes.

A gama de pré-misturados é constituída por
produtos únicos no mercado - o Leca® Uno e
o Leca® Mix. O desenvolvimento destes produtos resulta da experiência da marca e do
conhecimento das necessidades do públicoalvo. São comercializados em sacos de 25
litros e têm na sua composição todos os constituintes necessários para a execução de um
enchimento em betão leve, bastando para
isso juntar água. Estas soluções permitem
economizar tempo e espaço (secagem rápida
e menor espaço necessário em estaleiro/armazém), sempre com a qualidade Leca®.
Temos também o Leca® Dry para construções
secas e o Leca® Hydro, especialmente desenvolvido para a utilização em floricultura e horticultura. Quando misturado com o substrato,
o Leca® Hydro aligeira-o, promove o arejamento das raízes e hidrata as plantas. Este
produto foi devidamente estudado e caracterizado pela Escola Superior de Biotecnologia

da Universidade Católica do Porto.
Em qualquer uma das aplicações que mencionei, há um aspeto muito importante que devemos destacar: o uso da argila expandida Leca®
contribui para uma construção sustentável, promovendo a economia de recursos naturais.
EMBORA

NEM SEMPRE VISÍVEL, O AGREGADO DE

ARGILA EXPANDIDA ESTÁ PRESENTE EM MUITAS DAS
GRANDES OBRAS REALIZADAS NAS ÚLTIMAS DÉCADAS

PORTUGAL. PODE FALAR-NOS DE UM OU DOIS
LECA® TENHA TIDO UM PAPEL
DECISIVO?
EM

PROJETOS EM QUE A

A Leca® raramente está visível como material
de construção. No entanto, dadas as suas múltiplas aplicações, é praticamente impossível
que cada um de nós não se cruze com ela
todos os dias e não usufrua dos seus benefícios. Tem sempre um papel decisivo nos projetos porque a sua presença justifica-se por duas
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razões: resolve um problema ou dificuldade
técnica ou eleva o nível de qualidade e
segurança da construção.
Em Portugal, é inevitável não falar do
Pavilhão de Portugal, construído para a
Expo’98. A famosa “pala”, concebida pelo
arquiteto Siza Vieira e calculada pelo engenheiro Segadães Tavares, só pode ser executada graças a um betão leve estrutural
com agregados leves de argila expandida,
que permitiu dar-lhe a resistência, a leveza
e a forma necessárias.

de Serralves, do arquiteto Siza Vieira, a
Casa da Música, da autoria do arquiteto
Rem Koolhaas, ambos na cidade do Porto,
e o complexo WOW - World of Wine
(Mundo do Vinho), do Grupo The Fladgate
Partnership, inaugurado muito recentemente em Vila Nova de Gaia.
Outro edifício de relevo, este em Lisboa, é
a Torre Picoas, projetado pelo gabinete de
arquitetura Barbas Lopes, em que o betão
leve estrutural Leca® fez parte das soluções
construtivas adotadas.

das com elementos prefabricados Leca®; ou
ainda quando assistimos a um jogo no Pavilhão
Municipal Terras de Vermoim, projetado pelo
arquiteto Pereira Magalhães, onde usufruímos
de um conforto acústico ímpar. Poderíamos
ainda falar do Campo de Futebol do Atlético
Clube Avelarense, considerado um dos melhores relvados sintéticos a nível nacional. Nestas e
em muitas outras realizações, a Leca® contribuiu
decisivamente para um habitat mais seguro,
confortável e sustentável.
UMA

DAS ÁREAS EM QUE A ARGILA EXPANDIDA TEM

VINDO A DESTACAR-SE É A DA GESTÃO DAS ÁGUAS

Ainda no atual Parque das Nações, há uma
aplicação da argila expandida Leca® que
praticamente todas as pessoas conhecem,
mas que não sabem que é Leca®: os elementos que servem de habitat à fauna marinha nos aquários do Oceanário de Lisboa.
Outros edifícios de referência em Portugal
que não prescindiram da argila expandida
Leca® são o Museu de Arte Contemporânea
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Mas se sentimos muito orgulho em falar
destas e de outras obras importantes, também nos dá uma enorme satisfação encontrar a argila expandida Leca® Hydro num
simples vaso em casa de um amigo, na floreira num edifício público ou no escritório de
uma empresa onde vamos tratar de algum
assunto. O mesmo acontece quando circulamos pelas nossas autoestradas e nos
deparamos com barreiras acústicas realiza-

PLUVIAIS, NOMEADAMENTE ATRAVÉS DA SUA APLICA-

ÇÃO EM COBERTURAS VERDES. COMO FUNCIONA ESTA
SOLUÇÃO E QUAIS AS VANTAGENS DA

LECA®?

Como costumamos dizer, a argila expandida
Leca® é um produto simples, mas as suas soluções são inovadoras. De facto, estamos constantemente a estudar novas soluções e aplicações. A Leca Internacional tem uma equipa de
inovação sediada na Noruega, o que nos permi-

te estar a par das tendências europeias e
aprender com os projetos que vão sendo realizados em toda a Europa. Por exemplo, as
coberturas verdes são projetos bastante
desenvolvidos nos países nórdicos e na
Europa Central e aprendemos muito com
essas referências.
O agregado leve de argila expandida Leca®
tem uma estrutura porosa e uma abundância
de espaços vazios entre os grânulos. Estas
propriedades permitem a absorção temporária de água e atrasam o seu fluxo, para que o
caudal total proveniente de chuvadas seja
amortecido e lentamente drenado. A capacidade de retenção e escoamento gradual da
água tornam a argila expandida Leca® a solução ideal para projetos de coberturas planas.
Ainda em relação às coberturas verdes, a
Leca® pode estar presente em três camadas:
na pendente da cobertura (com o betão leve
Leca® Uno), na camada drenante para retenção da água e ainda no substrato, que deve
ser misturado com Leca® Hydro.
AINDA

SOB O PONTO DE VISTA AMBIENTAL, COMO

SE POSICIONA A LECA® NAS QUESTÕES DA SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA CIRCULAR?

O agregado leve de argila expandida Leca® é
um produto 100% natural, leve e resistente.
Pode ser reutilizado ou reciclado infinitamente
e até devolvido ao local de onde foi extraída a
argila.
Ao longo do seu ciclo de vida tem um impacto
positivo em todas as áreas, através da otimização do processo produtivo; no transporte:
tratando-se de um produto leve, teremos
menos camiões na estrada e, consequentemente, menos emissões de CO2; no isolamento térmico e acústico que proporciona às
habitações, conduzindo a uma economia de
energia.
Na Leca Internacional estas são questões
fundamentais que têm merecido investimento
e ações concretas. Na nossa fábrica na
Dinamarca está em curso um projeto inovador
de biomassa que permitirá reduzir a pegada
de CO2 em mais de 50%. Desde 2018, as
fábricas nos países nórdicos são abastecidas
por “energia verde”, proveniente de fontes
renováveis. Estes são apenas alguns exemplos para demonstrar que a marca Leca® se
identifica fortemente com a preservação do
ambiente em todas as fases do ciclo de vida
do produto: produção, transporte, construção
e reutilização.
Realizámos inclusive uma campanha, em
2017, que designámos de Borrowed from
Nature, onde contamos algumas histórias
relacionadas com cada uma destas fases.
Fica o convite para ver o vídeo no nosso
site.

A

PANDEMIA DE

COVID-19

OBRIGOU AS

EMPRESAS A REINVENTAREM-SE E A ENCON-

TRAREM NOVOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM
OS SEUS CLIENTES.

COMO

ENCARAR ESTE DESAFIO?

ESTÁ A

LECA®

A

Eu diria que tivemos uma adaptação
muito positiva a esta nova realidade. Rapidamente analisámos, em equipa, as
alternativas ao contacto com o cliente e
como poderíamos tirar partido do facto de
as pessoas em confinamento estarem
mais predispostas a obter informação
sobre os nossos produtos.
Já tínhamos começado a utilizar, em
2018, uma plataforma para formação
mobile sobre a gama Leca®. Portanto,
aproveitámos para fazer novas edições
dessas formações. Em abril, começámos
com os webinars Leca®, onde temos vindo
a falar de produtos e soluções, inclusive
com oradores convidados. Em poucas
semanas, conseguimos preparar as apresentações, testar as plataformas mais
seguras e explorar a plataforma escolhida. O feedback tem sido muito positivo!
Vai demorar muito tempo para voltarmos
a ter o contacto que tivemos no passado
com os clientes, com ações presenciais.
Por isso, estamos a tirar partido das ferramentas digitais.
NUMA

PERSPETIVA DE FUTURO, ESTÃO A TRA-

BALHAR NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS
PRODUTOS?

EM QUE ÁREAS?

Nos últimos anos, identificámos duas
grandes mudanças em Portugal no sector
da construção e na sociedade em geral: a
alteração do paradigma da construção,
com um forte desenvolvimento da reabilitação de edifícios, e uma preocupação
crescente com a sustentabilidade e com a
economia de recursos naturais, nomeada-

mente a procura de soluções que permitam
otimizar a gestão da água nos meios urbanos.
É nestas duas grandes áreas, a reabilitação
de edifícios e construções e a gestão urbana
das águas pluviais, que estamos a colocar o
nosso foco para desenvolver novas soluções.
FINALMENTE, APESAR DA ATUAL SITUAÇÃO, QUE INICIATIVAS JÁ REALIZARAM E/OU TÊM PREVISTAS PARA
CELEBRAR O 50.º ANIVERSÁRIO DA MARCA LECA®
EM PORTUGAL?
Esta situação estranha provocada pela
COVID-19 veio provocar algumas alterações
aos nossos planos iniciais.
O foco principal está a ser a recolha de histórias. Temos um arquivo repleto de fotos e
recordações que está a ser organizado, procurando destacar os momentos mais marcantes
e os desafios que a empresa viveu ao longo
deste meio século. Por outro lado, a maior
parte dos colaboradores está na empresa há
muitos anos e consideramos muito importante
aproveitar a sua experiência para escrever a
história da Leca®. O colaborador mais antigo
está na empresa há 45 anos e será certamente um grande apoio na construção desta cronologia.
Decidimos também dar a conhecer os colaboradores atuais e pedimos que partilhassem as
suas expectativas. Estamos ainda a trabalhar
num plano de recolha de testemunhos de antigos responsáveis e de outras pessoas que
ajudaram a construir a marca ao longo destes
50 anos. Temos previsto um “Dia Aberto” a
realizar no final de outubro mas, face às circunstâncias atuais, estamos a estudar alternativas. Finalmente, temos um espaço no nosso
site (www.leca.pt) onde qualquer pessoa é
convidada a deixar o seu testemunho, memória ou comentário relacionado direta ou indiretamente com a marca Leca® a propósito da
comemoração desta data.
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Economia
Inquérito de Conjuntura
2º Trimestre de 2020

VENDAS E STOCKS - 2º TRIMESTRE 2020
(SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS)

- 76,6% das empresas aumentaram ou mantiveram as vendas
face ao trimestre anterior e 23,4% diminuíram
- A percentagem das empresas que considerou “bom” ou
“razoável” o respetivo “nível de atividade” foi de 58,9%
- 53,8% das empresas diminuíram as vendas face ao segundo
trimestre do ano anterior
- Os preços de venda apresentaram uma ligeira tendência de
subida
- menos de 15% das empresas prevê uma redução das vendas no 3º trimestre de 2020

APRECIAÇÃO GLOBAL
O segundo trimestre foi marcado pelo estado de emergência e
pelo período de contingência que lhe sucedeu, representando o
momento mais complicado para as empresas do sector e que obrigou muitas delas a suspender a atividade durante vários dias, a
reduzir horários e ou a rotação de pessoal, para além dos constrangimentos sentidos na reposição de stocks e nas entregas.
Apesar de tudo, como não foi objeto de encerramento forçado, tal
como aconteceu com a atividade de construção, o sector resistiu
e os danos causados pela pandemia foram, de certa forma, contidos.
Na verdade, o número de empresas que registaram reduções de
vendas face ao trimestre anterior foi mesmo inferior ao previsto,
tendo o balanço das respostas extremas ficado pelos -2,9%, contra os -6,4% esperados.
A evolução negativa das vendas pelo segundo trimestre consecutivo refletiu-se, naturalmente, na apreciação relativa ao “NÍVEL DE
ATIVIDADE”, verificando-se que a percentagem total dos inquiridos
que classificaram a atividade como Boa ou Satisfatória diminuiu,
passando de 62,2% no 1º trimestre, para 58,9% neste segundo trimestre. O segmento armazenista voltou a apresentar o resultado
mais negativo neste indicador, registando um SRE de -26,1%,
enquanto o subsector retalhista ficou pelos -18,7%.
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No domínio dos stocks, registou-se novamente uma percentagem
maior de empresas que referiram o seu aumento (22,1%), do que as
que afirmaram a redução (9,4%), tendo este comportamento contrariado as expetativas, talvez porque as preocupações com o abastecimento tenham levado as empresas a constituir maiores stocks, ou,
pelo contrário, a performance menos boa das vendas, sobretudo no
sector armazenista (que inclui fabricantes), tenha prejudicado o
escoamento das mercadorias em armazém.

2º TRIMESTRE DE 2020
Indicadores

SRE - Saldo das respostas extremas (%)
Sector

Armazenistas

Retalhistas

Vendas

- 2,9

- 16,0

+ 7,3

Existências

+ 12,7

+ 3,8

+ 19,6

Preços

+ 4,9

+ 0,9

+ 8,0

Atividade

- 23,1

- 26,1

- 18,7

Vendas homólogas

- 41,0

- 39,1

- 43,7

A evolução trimestral dos diversos indicadores do sector apresentou
um comportamento globalmente menos favorável, com exceção da
variação trimestral das vendas (apesar de negativa), revelando que
este segundo trimestre terá sido globalmente pior do que o primeiro.

(VARIAÇÃO

DOS

2º TRIMESTRE DE 2020
VALORES DO SRE - SALDO DAS RESPOSTAS
FACE AO TRIMESTRE ANTERIOR)

VENDAS
EXTREMAS

-

Variação do saldo das respostas
Indicadores

extremas em pontos percentuais
Sector

Armazenistas

Retalhistas

Vendas

+ 6,2

+ 2,9

+ 9,9

Existências

+ 1,0

- 16,4

+ 13,5

Preços

- 24,4

- 17,7

- 26,3

Atividade

- 5,3

- 6,9

- 2,9

Vendas homólogas

- 18,8

- 12,2

- 27,9

(sinal “-” indica pioria ou diminuição; sinal “+” indica melhoria ou aumento)

Este trimestre, como já referimos, foi o que correspondeu à aplicação do estado de emergência, aquele em que a atividade económica
global do país sofreu a maior quebra, não sendo por isso de estranhar a evolução registada. Deve dizer-se, contudo, que este trimestre sucede aquele que é, tradicionalmente, o período de menor atividade do sector e que, este ano, registou no seu último mês, em
março, perturbações adicionais provocadas pela pandemia.
VARIAÇÃO DOS VALORES DOS SALDOS DAS RESPOSTAS
EXTREMAS FACE AO TRIMESTRE ANTERIOR

Já os dados relativos ao indicador vendas homólogas refletem mais
explicitamente as consequências do estado de emergência e das
regras do confinamento, cujos efeitos se somaram à evolução, também ela negativa, registada no 1º trimestre do ano.
Efetivamente, o conjunto do sector apresentou um saldo negativo
expressivo nas respostas extremas (-41%). Em particular, no segmento armazenista, 56,5% das empresas inquiridas registaram uma
Diminuição das vendas face ao 2º trimestre do ano anterior. No segmento retalhista esta percentagem atingiu os 50%.

VOLUME DE VENDAS COMPARADO
COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR
(SRE – SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS)

Desta forma, temos que considerar que é natural que a quebra das
vendas entre o primeiro e o segundo trimestre não tenha sido tão
negativa, devido ao efeito de base, mas o efeito acumulado de
duas quebras sucessivas está lá, como é particularmente evidenciado pelo indicador das vendas homólogas e o da apreciação do
nível de atividade.

O SRE relativo às vendas homólogas foi todavia menos desfavorável para as empresas armazenistas (-39,1%), do para as retalhistas
(-43,7%), evidenciando um comportamento mais desigual no primeiro dos subsectores, seja pela sua maior especialização, quer
pela sua exposição às exportações para mercados que foram particularmente afetados, como Espanha e França.

VENDAS

PREÇOS

Como já referimos, a percentagem das empresas que afirmou o
aumento das vendas face ao período anterior voltou a sofrer uma
ligeira redução de 23,9% para 20,5%, mas a percentagem das que
referiram a sua diminuição caiu quase dez pontos percentuais de
33% para 23,4%, indiciando que a sazonalidade mais favorável
terá contrabalançado parcialmente os efeitos negativos da pandemia.

Relativamente aos preços de venda, a regra foi a da estabilidade
(84,8% das respostas), ainda que o balanço de aumentos e descidas
tenha sido favorável aos primeiros, reforçando a tendência já observada nos trimestres anteriores e indiciando que, na verdade, o mercado continuou a demonstrar vitalidade. O SRE foi de +4,9%, que
compara com +29,3% no 1º trimestre de 2020 e +10,8% no 4º trimestre de 2019.
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Inquérito de Conjuntura
PREÇOS

PRAZOS DE RECEBIMENTO

Naturalmente, em face do comportamento das vendas foi o subsector
retalhista quem apresentou um SRE mais elevado (+8%), enquanto o
subsector armazenista registou um SRE de +0,9%.

O número das respostas que informaram o aumento dos prazos de
recebimento foi de 12,8%, que compara com 31,1% no 1º trimestre do
ano. Desta vez não houve qualquer resposta a informar a redução.

As respostas no sentido do aumento dos preços de venda incidiram
mais nos seguintes grupos de produtos: “Telhas, tijolos e outros produtos de barro vermelho”, “Pavimentos de madeira e cortiça”, “Tintas, vernizes e colas” e “Ferro redondo para betão armado e em perfis para
estruturas e outros”. Em sentido contrário, a diminuição dos preços só
teve expressão ao nível dos “Isolamentos térmicos e acústicos”

O subsector armazenista foi o mais afetado, tendo registado uma
percentagem de 17,4% de respostas no sentido do aumento dos prazos de recebimento, enquanto no subsector retalhista esta percentagem se reduziu 6,3%.

CONDIÇÕES DE CRÉDITO

No que diz respeito à concorrência intrassectorial registou-se um
maior número de respostas que denunciaram o seu aumento, em
particular no subsector armazenista (30,4%, contra 23,1% no trimestre anterior), o que não deixa de ser um pouco paradoxal.

A estabilidade nas condições de crédito dos fornecedores manteve-se
como regra neste 2º trimestre, de forma ainda mais vincada que nos
períodos anteriores (SRE -0,1%).

CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA

CONDIÇÕES DE CRÉDITO

Verificou-se, contudo, uma alteração do padrão de comportamento
entre os dois subsectores considerados, tendo, desta vez, as empresas retalhistas registado uma subida da percentagem de respostas que
apontaram a pioria das condições dos seus fornecedores (12,5%, contra 5,3% no trimestre anterior). Nas empresas armazenistas sucedeu
precisamente o contrário, registando-se mesmo que uma percentagem
de 4,3% das empresas indicou a melhoria das condições, contra 0 respostas no sentido da pioria.

Como referimos no estudo anterior, o efeito da pandemia poderá ter
favorecido as empresas mais expostas à concorrência, nomeadamente das grandes superfícies, favorecendo as compras de proximidade. Todavia este racional não se aplica às empresas armazenistas, mais sujeitas à pressão de construtores e instaladores/aplicadores de materiais.

PRAZOS DE RECEBIMENTO

Foi na apreciação do nível de atividade que mais se fizeram sentir as dificuldades acumuladas nos dois primeiros trimestres do
ano, que devem também ser entendidas como o reflexo de alguma deceção relativamente às expetativas de continuidade do
forte crescimento dos negócios que vinha dos dois anos anteriores.

Ao nível dos prazos de recebimento de clientes, a evolução foi, uma
vez mais, desfavorável, embora com menos intensidade que no trimestre anterior. Nas condições particulares deste 2º trimestre não se estranha a tendência para alargamento dos prazos de recebimento.
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ATIVIDADE

Assim, embora a situação tenha permanecido positiva para
a maioria das empresas (58,9%) a considerar que o nível de
atividade é Bom ou Satisfatório (56,6% no segmento armazenista e 62,5% no segmento retalhista), ela degradou-se
um pouco mais face ao período anterior, fazendo o SRE
ultrapassar os -23%.
EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE
(SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS)

PERSPETIVAS PARA O 3º TRIMESTRE DE 2020
Indicadores

SRE - Saldo das respostas extremas (%)
Sector

Armazenistas

Retalhistas

Cart. Encomendas

- 3,7

0

- 6,3

Vendas

- 1,3

0

- 1,4

Enc. Fornecedores

- 4,5

- 3,8

- 5,1

Existências

- 9,8

- 5,7

- 13,1

(sinal “-” indica pioria ou diminuição; sinal “+” indica melhoria ou aumento)

Na verdade, apesar de haver indicadores positivos ao nível do aumento do
investimento em construção e, por exemplo, do crescimento forte das vendas de cimento, também é verdade que sectores como o turismo, os escritórios e o alojamento local, que constituíam alguns dos “motores” mais fortes de crescimento da construção nos últimos tempos estão a ser particularmente afetados pela pandemia.
VENDAS PREVISTAS E VENDAS REALIZADAS
(SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS)

Assinale-se, nomeadamente, que entre as empresas
armazenistas inquiridas a percentagem de respostas que
consideraram a respetiva atividade Deficiente atingiu os
43,5%, valor superior ao observado no subsector retalhista que também subiu de 31,6% no trimestre anterior para
37,5%. A “falta de encomendas” foi a principal causa
apontada por ambos os subsectores, enquanto a “pandemia” foi referida pelos retalhistas em 2º lugar, seguida elo
“não cumprimento de prazos de entrega pelos fornecedores”.
FINANCIAMENTO BANCÁRIO
O recurso ao crédito bancário pelas empresas do sector
aumentou significativamente tendo sido referido por 41%
das respostas (31,1% no 1º trimestre), o que se compreende face às facilidades dadas pelo Estado e à necessidade
de prevenir eventuais problemas de liquidez.
A percentagem foi maior entre as empresas armazenistas
(43,5%) que entre as retalhistas (37,5%). Todas as respostas referiram o financiamento corrente como destino, com
a curiosidade de 6,3% das respostas das empresas retalhistas terem informado a utilização do crédito também
para investimento.
Todas as empresas, das que responderam ao inquérito,
consideraram Fácil o acesso ao crédito.
PREVISÃO PARA O 3º TRIMESTRE DE 2020
As previsões para o terceiro trimestre do ano traduzem,
naturalmente, uma perspetiva mais estável, embora prudente em face da volatilidade da situação sanitária e das
dúvidas acerca da continuidade de múltiplos projetos, das
perturbações no ritmo das obras e da manutenção das
encomendas.

Como referimos no estudo anterior, a favor, verifica-se que a construção de
novos edifícios continua a avançar sem grandes perturbações, ao mesmo
tempo que arrancam no terreno novos empreendimentos mistos, com hotelaria, serviços e habitação, com uma dimensão muito relevante. Também
estão a arrancar novos projetos de habitação de promoção autárquica, que,
como os anteriores, começarão a ter verdadeiro impacto na venda de materiais a partir do início do próximo ano.
Por fim, temos um recorde, em número e em valor, de concursos públicos
para obras, em particular na ferrovia e na mobilidade. Contra, avolumam-se
as perdas de rendimentos e as dificuldades financeiras de muitas empresas
e famílias, adivinhando-se mais desemprego e falências, com reflexos na
procura imóveis e nos gastos com manutenção e reabilitação.
A ameaça da chamada segunda vaga da pandemia e a recuperação mais
lenta que o previsto das economias dos países com quem temos maior ligação são uma forte possibilidade que funciona como travão ao crescimento da
atividade.
Por último, a quase paralisia de muitos serviços públicos tem vindo a tornar
ainda mais lentos os processos burocráticos de autorizações, registos, licenciamentos, etc., que, como sabemos, envolvem as atividades imobiliárias e
de construção, o que pode vir a revelar-se um fator adicional de entrave ao
arranque de novos projetos.
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Apreciação Global
A atividade do sector da construção acusou,
neste segundo trimestre de 2020, os efeitos da
pandemia, ainda que, aparentemente, de forma
ligeira e, esperamos, temporária.
Com efeito, o índice de produção trimestral no
sector da construção e obras públicas diminuiu 6,21% no segundo trimestre de 2020 face
ao trimestre anterior. Esta diminuição ficou a
dever-se, sobretudo, ao segmento das obras
de engenharia que diminuiu 7,14%, enquanto o
segmento da construção de edifícios diminuiu
5,56%. Em termos homólogos, o índice de produção total diminuiu 8,51 % e foi mais influenciado pelo segmento das obras de engenharia
que registou uma diminuição de 8,83%, do que
pelo segmento da construção de edifícios que
apresentou uma diminuição de 8,23%.
Em termos de variação média anual, nos doze
meses terminados junho de 2020, observou-se
uma variação negativa do índice de produção

gas de 3,7%, de 10,5% e de 18,6%, respetivamente, no 1º trimestre de 2020 e nos 4º e no
3º trimestres de 2019.
A evolução do número de licenças de obras
emitidas sofreu, naturalmente, uma redução, o
que tanto se poderá ter ficado a dever à perturbação dos serviços públicos como a algum
compasso de espera dos promotores, perfeitamente entendível e esperado. Nada que não
possa ser compensado nos próximos meses,
mas cuja influência nos trabalhos de construção, em todo o caso, é bastante diferida no
tempo.
Com efeito, o número de edifícios licenciados
registou um decréscimo de 16,0% relativamente ao trimestre anterior. Em termos homólogos, verificou-se também um decréscimo na
ordem dos 14,7%. No caso do licenciamento
relativo às construções novas para habitação
familiar, o segundo trimestre de 2020 registou
um decréscimo relativamente ao período anterior de 8,0%, muito mais moderado do que o
registado no número total de edifícios.

Fogos em Construções Novas para Habitação (Valores Trimestrais nº)

total de 1,49%, sendo que o índice relativo à
construção de edifícios diminuiu 1,46% e o
das obras de engenharia 1,49%.
Estas variações, até à data, conhecidos que
são os constrangimentos provocados pela
pandemia, não indiciam a existência de particulares dificuldades ou ameaças ou uma
qualquer inversão de “ciclo”, embora seja
óbvio que se encontra para já prejudicada a
dinâmica de crescimento que se observou até
ao final do ano anterior e cuja retoma ainda é
difícil de prever.
Na verdade, de acordo com o INE, o investimento em construção até aumentou neste trimestre. No mesmo sentido positivo, confirmando que os trabalhos não pararam, as vendas de cimento das empresas nacionais para
o mercado interno no segundo trimestre de
2020 aumentaram, em termos homólogos,
12,2% (que compara com variações homólo44

que no ano terminado em março).
O número de licenças de obras de reabilitação sofreu, porventura, a redução mais
acentuada, acentuando a evolução negativa
que, de forma consistente, se observa
desde o 1º trimestre de 2019. Este comportamento só reforça a ideia de que o principal
motor da reabilitação urbana nos últimos
anos foi o negócio do alojamento local, o
qual, seja pela saturação do mercado, seja
pelas medidas de política restritivas adotadas pelo estado e pelas autarquias de
Lisboa e Porto, entrou em declínio, agora
agravado pela pandemia e pelo rude golpe
infligido ao turismo. Assim, neste 2º trimestre de 2020, a variação do número de licenças face ao trimestre anterior foi de -18,5%.
Em termos homólogos, o decréscimo foi
ainda mais acentuado, na ordem dos
21,6%. A variação média anual no trimestre
terminado em junho de 2020 apresentou um
valor negativo de 7,3%.
O tempo acaba por demonstrar o desacerto
das medidas apressadas, baseadas na
ignorância e no populismo, que no fundo
apenas procuram alijar as responsabilidades do estado na promoção da habitação
para as classes médias e cerceiam a iniciativa privada e a criação de riqueza nos
domínios onde existem oportunidades e
uma procura específica. Alguém acredita
mesmo que tivesse havido investimento na
reabilitação urbana se não fosse a oportunidade representada pelo turismo e pela procura externa? Julgam mesmo que teria
havido reabilitação para oferecer habitação
a preços adequados á capacidade económica das famílias portuguesas de rendimentos médios?

O número total de fogos licenciados em
construções novas para habitação familiar
no primeiro trimestre de 2020 também diminuiu face ao trimestre anterior 15,1%. Da
mesma forma, a variação homóloga neste
trimestre foi também negativa (-5,7%),
embora menos acentuada. Já a variação
média anual manteve-se positiva, beneficiando dos números elevados registados
nos três trimestres anteriores (setembro de
2019 a março de 2020) e cifrou-se nos
7,9%.

Talvez fosse conveniente reconhecer erros
e olhar, agora que as preocupações aumentaram de forma dramática, para a necessidade de estimular a economia e criar riqueza, ao invés de proibir e dificultar a exploração de oportunidades. Para já a fileira da
construção ainda resiste e os dados apontam para a existência de um stock elevado
de intenções de construir que, se não houver perturbação (financeira ou de política)
sustentarão os atuais níveis de investimento
e de trabalho em construção nos próximos
dois anos.

A variação do número de fogos licenciados
está, naturalmente, muito dependente da
tipologia dos edifícios sujeitos a licenciamento e nem sempre coincide com o número de edifícios de habitação licenciada nem
com a respetiva área total. O número de
fogos licenciados em edifícios novos para
habitação no último ano terminado em
junho de 2020 ronda os 23.700 (menos 300

Este cenário poderá ser ainda reforçado, a
partir do final de 2021 com novos investimentos na reabilitação urbana, na mobilidade, nas infraestruturas e no sector empresarial e equipamentos sociais, alavancados
pelos fundos europeus de apoio à recuperação económica. E, naturalmente, pelo despertar da atividade turística que se espera
ocorrer a partir de meados do próximo ano…

Obras Licenciadas
No 2º trimestre de 2020, o número de edifícios licenciados registou um decréscimo de 16,0% relativamente ao trimestre anterior. Em termos
homólogos, verificou-se também um decréscimo na ordem dos 14,7%.
Edifícios Licenciados
(Valores Trimestrais nº)

Quando olhamos em termos de regiões, podemos ver que a maior parte dos edifícios licenciados estão localizados no Norte, como habitualmente.
Ao nível trimestral todas as regiões tiveram diminuições, destacando-se a AM Lisboa com -20,2%. Em termos homólogos continuamos a ter quebras
com destaque para a AM Lisboa com a maior diminuição (-26,7%) mas a RA Açores e a RA Madeira apresentam um aumento de 5,2% e 13,8%.
Edifícios Licenciados
(2º Trimestre 2020)

A variação média anual do número de edifícios licenciados no trimestre terminado em junho de 2020 foi negativa (-3,1%).
Licenciamento de Obras
(Variação Média Anual)
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As áreas licenciadas no 2º trimestre de 2020 diminuíram no 17,1% quando comparadas com o trimestre anterior, assim como em termos homólogos (-10,1%).
Áreas Licenciadas (m2)

No que se refere à evolução do licenciamento relativo às construções novas para habitação familiar, o segundo trimestre de 2020 registou um decréscimo de 8,0% quando comparado com o trimestre anterior. A taxa de variação homóloga foi, também, negativa (-5,5%),
embora a taxa da variação média anual tenha permanecido positiva (+1,4%).
Licenciamento de Obras
(Valores Trimestrais nº)

Produção na Construção e Obras Públicas
O número total de fogos licenciados em construções novas para habitação familiar no primeiro trimestre de 2020 diminuiu face ao trimestre
anterior 15,1%. A variação homóloga neste trimestre foi também negativa (-5,7%), mas a variação média anual manteve-se positiva e cifrouse nos 7,9%. Quando olhamos mais uma vez para os valores em termos de regiões, podemos ver que a maior parte dos fogos licenciados
estão localizados no Norte. Ao nível trimestral, com exceção do Alentejo que teve um aumento de 5,2%, todas as regiões viram diminuir o
número de licenças, destacando-se a AR Madeira com -47,6%. Em termos homólogos continuamos a ter quebras na maior parte das regiões
com destaque para a AM Lisboa com a maior diminuição (-30,4%). O Norte, contudo, apresenta um aumento de 15,9%.
Edifícios Licenciados
(2º Trimestre 2020)
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O número de licenças de obras de reabilitação registou uma evolução negativa a nível trimestral (-18,5%). Em termos homólogos, o decréscimo foi da ordem dos 21,6%. A variação média anual no trimestre terminado em junho de 2020 apresentou um valor negativo de 7,3%.
Licenças para
Obras de Reabilitação
(Valores Trimestrais nº)

Produção na Construção e Obras Públicas
O índice de produção no sector da construção e obras públicas no segundo trimestre de 2020 diminuiu 6,21% face ao trimestre anterior. Esta
diminuição ficou a dever-se, sobretudo, ao segmento das obras de engenharia que diminuiu 7,14%, enquanto o segmento da construção de
edifícios diminuiu 5,56%.
Em termos homólogos, o índice de produção total diminuiu 8,51 % e foi mais influenciado pelo segmento das obras de engenharia que registou uma diminuição de 8,83%, do que pelo segmento da construção de edifícios que apresentou uma diminuição de 8,23%.
Em termos de variação média anual observou-se uma variação negativa do índice de produção total de 1,49%, sendo que o índice relativo à
construção de edifícios diminuiu 1,46% e o das obras de engenharia 1,49%.

Índice Trimestral de Produção
na Construção e Obras Públicas
(Índice Corrigido de Sazonalidade)

Vendas de Cimento
No segundo trimestre de 2020 as vendas de cimento das empresas nacionais para o mercado interno aumentaram, em termos homólogos, 12,2%. De acordo com os Inquéritos de Opinião da Comissão Europeia, o índice de confiança no sector da construção e obras
públicas teve uma descida relativamente ao trimestre anterior, fixando-se nos -29,1 pontos.
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Vendas de Cimento e Indicador de
Confiança na Construção
(Indicador no Trimestre em
Referência)

Emprego
No segundo trimestre deste ano, o emprego na construção e obras públicas registou uma taxa de variação homóloga de -2,0% e uma
taxa de variação trimestral de -1,99%, valores que comparam com 0,89% e -0,16% respetivamente, observados no primeiro trimestre
do ano. Os valores da redução do emprego no sector são diminutos e deverão encontrar explicação nas perturbações causadas pela
pandemia, com suspensão de algumas obras. A variação média nos últimos 12 meses terminados em março foi de 0,6% (1,8% em
março 2020).

Remunerações
No segundo trimestre de 2020, o índice de remunerações registou uma taxa de variação homóloga de 5,80%, e uma variação trimestral
de -0,87%, valores que comparam com 1,56% e -13,49% respetivamente, observados no trimestre anterior. A variação média nos últimos 12 meses terminados em junho foi de 2,0% (4,8% março 2020).

Taxas de Juro
A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito fixou-se, no mês de junho de 2020, em 0,932%, que corresponde a uma
diminuição de -0,066 pontos percentuais face à registada no mês de março 2020, apesar da pequena subida observada no último mês
deste período. Nos contratos para “Aquisição de Habitação”, a taxa de juro observada em junho foi de 0,946%, tendo diminuído também 0,073 p.p. em relação à taxa observada em março 2020.

Taxa de Juro do Crédito
à Habitação

FONTE: INE
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Estatísticas
Mercado Imobiliário

Preço de venda das casas continua a resistir, com variação de 0,1% em agosto
Em agosto, o preço de venda das casas em Portugal (Continental) manteve-se praticamente inalterado, apresentando uma variação residual de

0,1% face a julho, revelam os mais recentes
resultados do Índice de Preços Residenciais da
Confidencial Imobiliário. Em termos homólogos,
os preços das casas aumentaram 11,7% em
agosto.
A valorização do mercado residencial tem-se
mostrado bastante resiliente ao choque pandémico, com os preços a exibirem um comportamento
consistente de estabilidade desde março, traduzido em variações mensais que oscilam entre um
máximo de 0,9% e um mínimo de -0,2%. Para
mais, apesar de residuais, estas variações mensais têm sido predominantemente positivas, o
que coloca os preços em agosto cerca de 2,6%
acima dos patamares observados no pré-Covid,
em fevereiro. O Índice de Preços Residenciais da
Confidencial Imobiliário acompanha a evolução
dos preços de transação de habitação a partir dos
dados reportados ao SIR-Sistema de Informação
Residencial.

Preços no centro histórico de Lisboa recuperam no 1º semestre
Os preços dos imóveis no Centro Histórico de Lisboa aumentaram 2,9% no
1º semestre de 2020 face ao semestre anterior. Tal contraria a tendência
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de arrefecimento observada ao longo do ano passado, quando a uma variação semestral praticamente nula no 1º semestre, se seguiu uma descida
de 3,8% no 2º semestre, colocando, pela primeira
vez em cinco anos, a evolução dos preços neste
território em terreno negativo. Os dados são resultantes do Índice de Preços do Centro Histórico de
Lisboa, o qual monitoriza o comportamento dos
preços de transação de imóveis realizados neste
território composto pelas freguesias de Santa
Maria Maior, Misericórdia e São Vicente. Numa
perspetiva de longo-prazo, os preços no Centro
Histórico mantêm-se em terreno negativo, com
uma variação homóloga de -1,1% no 1º semestre
de 2020. Ainda assim, trata-se de uma melhoria
face ao semestre anterior, quando tal indicador se
situou em -3,4%, sinalizando uma travagem a
fundo na valorização homóloga, a qual se mantinha desde 2015 em níveis bastante expressivos
que chegaram a superar os 20% por diversas
vezes. Não obstante esta queda mais recente, o
anterior ciclo de forte valorização levou a que os
preços no Centro Histórico registem uma subida
acumulada de 140% face a 2008.
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Alojamento local: julho com ocupação de 12% em Lisboa e 17% no Porto
Julho deu os primeiros sinais de recuperação no
Alojamento Local, quer em Lisboa quer no Porto,
registando o melhor desempenho do pós-Covid.
Ainda assim, os níveis de atividade permanecem em
patamares pouco expressivos, com a taxa de ocupação média em Lisboa a atingir meros 12% e no Porto
17%, de acordo com os dados apurados pela
Confidencial Imobiliário no âmbito do SIR-Alojamento
Local.
Ainda assim, tal sinaliza uma recuperação face aos
três meses anteriores, quando a ocupação deste tipo
de alojamento nas duas cidades se manteve abaixo
dos 10%, chegando a atingir 3% no Porto e 5% em
Lisboa em maio. Não obstante, os níveis agora
observados continuam a uma distância assinalável
da ocupação de julho de 2019. Nesse mês, Lisboa
registava uma ocupação média de 69% e o Porto de
66%.

Rendas em Lisboa descem 6,9% no 2º trimestre
O 2º trimestre de 2020 veio confirmar a tendência de redução das
rendas das casas em Lisboa, com os valores contratados na capital
a desceram 6,9% em termos trimestrais e 8,7% em termos homólogos, de acordo com o Índice de Rendas Residenciais (IRR), que
monitoriza o desempenho das rendas registadas nos contratos de
arrendamento.

Trata-se da descida em cadeia mais acentuada
desde que este Índice acompanha o comportamento
do mercado de arrendamento de Lisboa, em 2010.
Em termos homólogos, só uma vez, no 4º trimestre
de 2012, em pleno ciclo recessivo do mercado, se
observou uma descida mais vincada, então de -9,1%.
Recorde-se que no 1º trimestre de 2020, Lisboa
registou a primeira descida homóloga das rendas em
seis anos (-1,8%), consolidando um percurso de dois
anos de sucessivos abrandamentos. A nível nacional,
depois de sustentar as rendas em patamares positivos no 1º trimestre, o mercado também cedeu no 2º
trimestre, registando uma descida em cadeia de
2,8%. Tal como em Lisboa, esta foi a contração trimestral mais acentuada do IRR nos últimos 10 anos.
Ainda assim, as rendas em Portugal Continental continuam 2,4% acima do mesmo período de 2019. O
Porto manteve as rendas estáveis no 2º trimestre,
apresentando uma variação de 0,4% face ao trimestre anterior. Em termos homólogos, o mercado do
Porto continuou a registar uma variação ainda
expressiva tendo em conta o atual contexto, cum
uma subida de 6,5% face a igual período do ano passado.

A Confidencial Imobiliário (Ci) é uma revista especializada na produção de estatísticas e bases de dados sobre imobiliário. Entre outros conteúdos,
monitoriza o investimento imobiliário, tratando os dados do licenciamento municipal de obras emitido mensalmente pelas principais autarquias metropolitanas.

Mais informação sobre a CI disponível em www.confidencialimobiliario.com.
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Artigo
Materiais para arrefecimento de edifícios ajudam a salvar vidas no contexto
da recessão económica do Covid-19

F. Pacheco Torgal
C-TAC, Centro de Território, Ambiente e Construção, Universidade do Minho

Este artigo procede a uma revisão da literatura científica recente
sobre os padrões de aquecimento do Planeta Terra, os quais
sabe-se agora andam a ser substancialmente agravados por
vários ciclos de retroalimentação positiva. Os referidos ciclos
apontam para a elevada possibilidade do aquecimento do nosso
Planeta, poder ser muito mais rápido do que o previsto no recente
relatório especial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas-IPCC e nessa sequência o presente artigo contém previsões de alguns académicos, sobre a gravidade da presente
situação. Igualmente objeto de revisão é o problema das ondas de
calor que o IPCC, considera a mais grave ameaça da atual emergência climática, o qual por sua é agravado pelo fenómeno das
ilhas de calor urbano. O presente artigo contém também algumas
indicações sobre o contributo dos materiais para arrefecimento de
edifícios, no respeitante à mitigação dos impactos sociais das
ondas de calor, contributo esse que adquire especial importância
no contexto da recessão económica provocada pela pandemia
Covid-19

constituem outra retroalimentação positiva, agravando ainda
mais as emissões de dióxido de carbono e o aquecimento global. Kareiva e Carranza (2018) já antes tinham concluído que os
ciclos de retroalimentação positiva representam os riscos existenciais mais graves e também aqueles que a sociedade tem
menos probabilidade de prever.

A EMERGÊNCIA CLIMÁTICA E OS PADRÕES DO AQUECIMENTO DO PLANETA
Alguns investigadores descobriram recentemente, que a taxa de
aquecimento da temperatura do Ártico, aumentou mais do dobro
relativamente à taxa da temperatura global (Xiao et al, 2020).
Como consequência, a substituição do gelo do Ártico por água
levará a uma maior absorção de radiação solar que tornará os
oceanos mais quentes e sendo responsável pelo derretimento do
gelo basal - que ocorre onde o gelo e a superfície oceânica se
encontram e também por uma atmosfera mais quente (Tabone et
al., 2019). Isso constitui uma retroalimentação positiva que agrava
o problema acima referido. Recentemente Wadhams (2017) já
tinha previsto a hipótese de um Ártico sem gelo durante o Verão,
situação essa que poderá vir a aumentar em quase 50% o aquecimento causado pelo CO2 antropogénico. Os dados mais recentes sobre as taxas de derretimento de gelo, sugerem que um
Ártico sem gelo durante o Verão, poderá ocorrer até 2030 (Screen
e Deser, 2019).
A Figura 1 mostra a diferença entre o modelo do IPCC para previsão da extensão da plataforma de gelo no Ártico e as observações
das últimas décadas, que confirmam essa previsão. O aquecimento do Planeta também resultará num extenso degelo do permafrost ao longo de todo o Hemisfério Norte. Esse degelo, levará à
libertação de elevadas quantidades de carbono orgânico para a
atmosfera. Isso, por sua vez, levará a uma retroalimentação positiva do carbono retido no permafrost e, portanto, a um aquecimento adicional (Tanski et al., 2018). O referido descongelamento do
permafrost poderá levar à libertação entre 60 a 100 mil milhões de
toneladas de carbono, valor a que é necessário somar ainda 200
mil milhões de toneladas de carbono que devem ser libertados em
outras regiões, que entretanto irão descongelar gradualmente
(Turetsky et al., 2019). Para agravar a situação a ocorrência de
incêndios na Sibéria e no Alasca, já levaram à emissão de milhares de milhões de toneladas de CO2, constituindo outra retroalimentação positiva e é esperado que, no futuro, esses incêndios
ocorram com mais frequência (Schirmeier, 2019). Ciclos de seca
que levam a incêndios, que por sua vez levam a novas secas,
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FIGURA 1 - PREVISÃO

DA EXTENSÃO DA PLATAFORMA DE GELO NO
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Não admira por isso que alguns investigadores tenham afirmado
que o mundo está agora muito mais perto de poder exceder o orçamento (acumulado de emissões antropogénicas de CO2 compatível
com uma meta de mudança de temperatura global) necessário para
a meta de longo prazo do Acordo Climático de Paris (Gassert et al,
2018). Para piorar as coisas, a ciência mostra que a atual emergência climática está também a afetar negativamente os microrganismos, não apenas exacerbando o impacto de agentes patogénicos
e o aumento das doenças, tendo também esses uma retroalimentação positiva sobre as mudanças climáticas (Cavicchioli et al.,
2019). E também talvez seja por isso que Harper (2020) escreveu
que Covid-19 é a pandemia que a Humanidade merece. Por outro
lado Bamber et al. (2019) concluiu recentemente que o aumento do
nível do mar poderá exceder 2 m até 2100, o que é mais do que o
dobro do valor apresentado pelo IPCC no Quinto Relatório de
Avaliação. E isso é especialmente preocupante porque 90% das
áreas urbanas estão situadas no litoral, tornando a maioria da população mundial cada vez mais vulnerável à atual emergência climática (Elmqvist et al., 2019). Simultaneamente, as Nações Unidas
estimam que até 2030, 700 milhões de pessoas sejam obrigadas a
deixar suas casas por causa da seca (Padma, 2019). E isso levanta
desde logo a questão de tentar saber quais são os países que
devem assumir a responsabilidade pelos refugiados climáticos
(Bayes, 2018). Não foi certamente por mero acaso que já em 2017
Wallace-Wells tinha escrito sobre futuros cenários catastróficos
para a Humanidade. Até mesmo o discreto Joachim Schellnhuber,
diretor-fundador do Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto
Climático (1992-2018) deixou de lado qualquer resquício de prudência quando prefaciou o artigo de Spratt e Dunlop (2018) sobre
as consequências da emergência climática, dizendo preto no branco que a Humanidade terá que escolher entre tomar com urgência
uma ação sem precedentes, ou aceitar arcar com as dramáticas

consequências de o não fazer. Também em Julho de 2018, o professor Bendell escreveu uma peça muito pessimista onde se afirma convencido que já é tarde demais para impedir um colapso
social provocado pela emergência climática, aconselhando por
isso a que se estudem as formas de reduzir as consequências
desse colapso e propondo uma agenda de adaptação profunda.
Alguns dizem que Bendell terá ido longe demais com o seu pessimismo, porém um professor de física da Universidade de Oxford
escreveu num artigo publicado em agosto de 2019 o seguinte: “Em
relação à crise climática, sim, é hora de entrar em pânico”
(Pierrehumbert, R., 2019) que não é senão um apoio tácito às previsões de Bendell.
AS CONSEQUÊNCIAS DAS ONDAS DE CALOR
As ondas de calor constituem, de acordo com o IPCC, a ameaça
mais grave da atual emergência climática. De acordo com Kew et
al. (2019) desde 1950 as mudanças climáticas, de origem antropogénica, triplicaram a probabilidade de ocorrência ondas de calor e
aumentou também na zona Mediterrânea a probabilidade de uma
onda de calor, pelo menos tão quente quanto aquele do verão de
2017 (que foi responsável por temperaturas acima de 40 ºC na
França). Neste contexto, vale a pena lembrar a onda de calor europeia de 2003, matou mais de vários milhares de pessoas e também aquela que em 2010 atingiu a capital Russa e que matou mais
de dez mil pessoas. Os impactos negativos do calor extremo,
incluem para além daqueles evidentes na Figura 2) também riscos
de saúde, elevadas concentrações de poluentes (Meehl et al.,
2018), menor qualidade da água e diminuição da produtividade do
trabalho. E Belkin e Kouchaki (2017) afirmam que o calor aumenta
a fadiga que leva à redução do afeto e à redução da ajuda individual. Nos grupos mais vulneráveis, incluem-se os idosos, os indivíduos com doenças crônicas pré-existentes, as comunidades com
escasso poder socioeconómico, as pessoas com transtornos mentais e os indivíduos isolados (Smid et al., 2019). E sendo a Europa
uma das zonas mais envelhecidas do mundo, isso significa que a
mesma será atingida de forma mais dura tendo em conta algumas
projeções futuras (Spinoni et al., 2019) vide (Figura 3).

FIGURA 2 - RODAS DE VEÍCULO PESADO COM VESTÍGIOS DE ASFALTO DERRETIDO
PROVOCADO POR UMA ONDA DE CALOR NUMA ESTRADA AUSTRALIANA

FIGURA 3 - TENDÊNCIAS DE GRAUS-DIAS DE ARREFECIMENTO-CDD POR ANO, PARA O
CENÁRIO DE FORÇAMENTO RADIATIVO RCP 8.5 QUE É O CORRESPONDENTE AO CENÁRIO “BUSINESS AS USUAL” EM QUE A HUMANIDADE CONTINUA A FAZER O QUE SEMPRE
FEZ, SEM CONSEGUIR REDUZIR AS EMISSÕES

Note-se contudo que às consequências das ondas de calor acima
mencionadas é necessário ainda adicionar o agravamento que
advém do fenómeno das Ilhas de Calor Urbano. Este fenómeno é
provocado pela absorção de radiação devido aos materiais urbanos
(como por exemplo o uso de superfícies de cor escura, principalmente em pavimentos, que tem baixo poder de reflexão e como consequência absorvem mais energia no Verão), à transpiração de edifícios e infraestruturas, libertação de calor de habitantes e equipamentos e ainda o efeito de bloqueio do fluxo de ar de edifícios
(Figura 4). Alguns autores relataram aumentos de temperatura respetivamente de 6 ºC, 8.8 ºC e 10 ºC nas cidades de Padua, Londres
e de Atenas devido ao efeito das Ilhas de Calor Urbano
(Santamouris et al., 2001; Kolokotroni et al., 2008; Busato et al.,
2014). Mais recentemente Shandas et al. (2019) usou uma combinação de medições baseadas no solo e dados de satélite para identificar áreas de risco extremo de calor urbano tendo descoberto diferenças de até 10 ºC entre os locais mais frescos e os mais quentes.
Além disso, o efeito sinérgico entre as ondas de calor e a poluição
do ar, causa pior qualidade do ar no verão e impedirá a ventilação
natural, agravando assim as necessidades de arrefecimento.
Numa cidade fortemente poluída como Pequim, Li et al. (2014) relataram que quase 30% do consumo total de energia do ar-condicionado é devido ao fenómeno das Ilhas de Calor Urbano, o qual é
também um dos responsáveis pelo diferencial entre o consumo de
energia de um edifício a nível de projecto e o consumo real, podendo este ultimo ser entre 150% e 250% superior (Levermore et al.,
2018). Estudos anteriores mostraram ainda que elevadas temperaturas interiores nos edifícios estão associadas a um aumento de
mortalidade, principalmente em grupos de risco, de pessoas idosas
ou com doenças respiratórias (Baccini et al., 2008). Afim de tentar
reduzir as temperaturas no interior dos edifícios Sailor et al (2019)
afirma que em muitas cidades dos Estados Unidos, os ocupantes de
prédios contam apenas com o ar-condicionado, a ponto de sua
saúde e bem-estar poderem ficar irremediavelmente comprometidos na sua ausência. Uma revisão recente de Santamouris (2019)
menciona para o cenário de emissões RCP 8.5, correspondente a
uma evolução do tipo “business as usual”, uma projeção da mortalidade da população idosa, em três cidades no Nordeste dos EUA
que poderá aumentar entre seis a nove vezes até 2080, já para o
Estado de Washington, a mortalidade poderá aumentar entre 4-22
vezes até 2045.
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Artigo
A IMPORTÂNCIA DOS MATERIAIS PARA ARREFECIMENTO DE EDIFÍCIOS
Importa contudo ter presente que as projeções referidas no ponto
anterior nem sequer levaram em conta a recessão econômica que
será causada pelo Covid-19 (Fernandes, 2020; Leiva-Leon et al.,
2020; Michelsen et al., 2020), a qual por sua vez irá reduzir o
número daqueles que podem pagar ar condicionado. Algumas
estimativas sobre a referida recessão económica são tão pessimistas (Sraders, 2020; The Economist, 2020) que nelas o ar condicionado pode-se considerar sem qualquer exagero uma despesa de luxo, inacessível a centenas de milhões de pessoas idosas,
facto esse que contribuirá sem dúvida para um elevado aumento
da mortalidade das mesmas. Os materiais para arrefecimento de
edifícios são por isso especialmente importantes no contexto da
recessão do Covid-19 porque permitem reduzir as temperaturas
no interior dos edifícios, assim ajudando a reduzir a mortalidade
associada às ondas de calor. A título de exemplo é importante
recordar que investigadores Macintyre e Heaviside (2019) concluíram que a utilização dos referidos materiais ao nível das coberturas pode reduzir a mortalidade em cerca de 25% durante uma
onda de calor.

membro da Academia de Ciências da Suécia e um dos fundadores da empresa Chromogenics AB, empresa essa que surgiu
em 2003 como resultado de duas décadas de investigação do
Professor Granqvist e da equipa por ele coordenada. A empresa em causa é detentora de várias patentes, incluindo uma
relativa à produção de uma pelicula electrocrómica (um mercado que atualmente vale 2 mil milhões de dólares e que se
prevê possa atingir 6 mil milhões de dólares em 2026) num
processo que é mais escalável e com menor custo, em alternativa ao revestimento dos panos de vidro, e está desde 23 de
Março de 2017 cotada no índice Nasdaq First North.
Reproduz-se abaixo a estrutura do livro referido, o qual aborda
materiais para as várias aplicações do ambiente construído,
que vão desde os pavimentos, passando pelas fachadas e até
às aplicações para coberturas.

• High albedo pavement materials
• Performance of thermochromic asphalt
• Pavements for mitigating urban heat island effects
• Quantitative approximation of shading-induced cooling by climber green wall based on multiple-iterative radiation pathways
• Experimental study of geometric configuration and evaporative cooling potential of brick elements
• Eco-efficient evaporative and ground-coupled system with
terra-cotta evaporative walls
• Hemp plaster and passive cooling techniques for retrofit
• Performance of multilayer glass and BIPV facade structures
• Green roofs as passive system to moderate building cooling
requirements and UHI effects
• Thermal evaluation of building roofs with conventional and
reflective coatings
• Active and passive systems for cool roofs
• Biobased phase change materials for cooling in buildings

FIGURA 4 - EFEITOS TÍPICOS DE UMA ILHA DE CALOR URBANO NA TEMPERATURA
DIURNA E NOTURNA

Tendo em conta que a diversidade de materiais para arrefecimento de edifícios, desenvolvidos nos últimos anos (tema que
convém recordar é tratado de forma muito incipiente nos planos
de curso dos Mestrados de Engenharia Civil e também de
Arquitectura) justificariam por si só vários artigos, entende-se
como pertinente aproveitar para divulgar um livro dedicado aos
mesmos, de título “Eco-efficient Materials for Reducing Cooling
Needs in Buildings and Construction Design, Properties, and
Applications” e que acaba de ser publicado pela conhecida
Elsevier (Figura 5). O referido livro tem como Editores o autor
deste presente artigo, Lech Czarnecki responsável científico do
Building Research Institute da Polónia, antigo Vice-reitor da
Universidade de Tecnologia de Varsóvia e antigo Presidente do
ICPIC, Anna Laura Pisello Professora na Universidade de
Perugia, Luisa F. Cabeza Professora da Universidade de Lleida
e Diretora na unidade de investigação GREiA, um grupo de
investigação muito ativo na área dos materiais para armazenamento de energia térmica que recentemente expandiu o foco da
sua atividade para incluir a inteligência artificial. E por ultimo o
professor Claes-Goran Granqvist da Universidade de Uppsala,
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• PCM incorporated bricks
• Influence of novel PCM-based strategies on building cooling performance
• Optically smart thin materials for building cooling
• Building performance of thermochromic glazing
• Passive cooling by means of adaptive cool materials
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Artigo
Eficiência energética e rentabilidade nas intervenções de reabilitação nZEB à escala do bairro
Ricardo Barbosa e Manuela Almeida, Departamento de Engenharia Civil, Universidade do Minho

A reabilitação energética do parque edificado existente é crucial para
que se consigam cumprir os objetivos delineados pela União
Europeia para 2050. De facto, a responsabilidade dos edifícios já
construídos na percentagem das emissões de carbono relacionadas
com o uso de energia está bem estabelecida e é muito significativa.
No caso dos edifícios residenciais, estes são responsáveis por cerca
de 36% das emissões de carbono [1].
Para dar resposta a este desafio, a União Europeia tem procurado
promover diretivas que visam impulsionar o parque edificado para a
neutralidade carbónica, não só a nível de construção nova, mas também para os edifícios existentes. Neste contexto, os edifícios de
necessidades energéticas quase nulas (nZEB), têm ganho destaque.
O conceito foi introduzido na revisão da Diretiva Europeia para o
desempenho energético de edifícios de 2010 [2] e centra-se na
necessidade de os edifícios possuírem uma eficiência energética
muito elevada, devendo a energia fornecida ser proveniente essencialmente de fontes renováveis situadas no próprio edifício ou nas
proximidades. Em Portugal, este conceito foi transposto através do
Decreto Lei 118/2013 [3] e de portarias dedicadas à quantificação do
conceito (e.g. [4]). Estes edifícios devem ser dotados de uma componente eficiente compatível com os resultados decorrentes da aplicação da metodologia de custo ótimo - também introduzida pela diretiva
e regulamentação europeia [5] - e de formas de captação local de
energias renováveis, que cubram grande parte do remanescente das
necessidades energéticas calculadas.
Se o conceito apresenta desafios relativamente à construção nova,
estes são ampliados relativamente aos edifícios existentes. Apesar do
reconhecimento generalizado da necessidade de intervenção, a adoção em larga escala de reabilitações para reduzir as necessidades de
energia nesses edifícios, depara-se com inúmeras barreiras arquitetónicas e técnicas. A questão da rentabilidade da intervenção é também frequentemente apontada como das mais relevantes por ser um
dos argumentos mais usados pelos principais atores envolvidos nas
decisões relativas à reabilitação dos edifícios. Neste contexto, no que
concerne à reabilitação de edifícios com o objetivo nZEB, existe
assim também a necessidade de otimizar a intervenção com o objetivo de reduzir as necessidades energéticas e as emissões de carbono, equilibrando a aplicação de medidas de eficiência energética com
aquelas que promovem o uso de energia renovável (figura 1). A otimização desta relação permitirá entender a rentabilidade de cada tipo
de medidas (ou conjunto de medidas) e a partir de que ponto as medidas de redução das emissões de carbono se tornam economicamente mais atrativas do que as medidas de eficiência energética, considerando o custo global, que abrange todo o ciclo de vida do edifício.

A questão da rentabilidade das intervenções de reabilitação energética em edifícios tem sido fundamentalmente tratada à escala do
edifício até agora (e.g.[6]). No entanto, existem cada vez mais evidências em investigação recente que sugerem que há oportunidades que devem ser exploradas relativamente à procura de soluções
rentáveis à escala urbana ou similares. A base desta ideia surge da
possibilidade de tirar partido de intervenções/ações não disponíveis
nas intervenções à escala do edifício individual, mas atrativas (e
rentáveis) se se tirar partido de economias de escala e de várias
sinergias entre as diversas medidas de reabilitação. Por um lado,
vários edifícios intervencionados ao mesmo tempo podem permitir
poupanças significativas, tanto na compra de material como na alocação de recursos necessários à execução dos trabalhos, seja na
fase de projeto, seja em obra. Por outro lado, soluções de reabilitação que não são rentáveis a nível individual, poderão sê-lo, se
implementadas num grupo de edifícios. Por exemplo, a esta escala,
é possível que em determinadas condições (que têm que ser devidamente investigadas e clarificadas), o recurso a um sistema urbano centralizado de aquecimento e/ou arrefecimento, a funcionar
total ou parcialmente a energia renovável, possa ser vantajoso.
Sabe-se também que os sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento urbano podem beneficiar significativamente das medidas de
eficiência energética implementadas nos edifícios pois podem conduzir à redução da potência dos equipamentos a instalar. No entanto, é importante clarificar em termos de rentabilidade, as configurações de sistema mais eficientes quando combinadas com as medidas que promovem a redução das necessidades energéticas.
Relativamente ao fornecimento de energia renovável, a possibilidade de utilização de um sistema centralizado para uma área urbana
(apoiado agora pela recente legislação portuguesa de comunidades de energia [7]) pode ser vantajoso a vários níveis. A centralização de um sistema deste género pode viabilizar estratégias de
redução de emissões em zonas com edifícios históricos onde normalmente há muitas condicionantes do ponto de vista de intervenção na envolvente do edifício com vista ao aumento da eficiência
energética. A questão do fornecimento centralizado de energia
renovável abre também portas para a necessidade de estudar qual
das abordagens é mais vantajosa em termos de armazenamento
de energia. O tema do armazenamento de energia tem vindo a
ganhar relevância e é importante que se investigue quais as alternativas existentes, quer ao nível individual do edifício, quer ao nível
coletivo de grupos de edifícios.
Por serem de uma importância significativa, não só para a redução
das necessidades energéticas nos centros urbanos, mas também
para a sustentabilidade e resiliência das cidades, é urgente clarificar
as questões levantadas.
O PROJETO IEA EBC ANNEX 75 DA AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA

FIGURA 1 - A OTIMIZAÇÃO DE ENERGIA E EMISSÕES DE CARBONO NA REABILITAÇÃO
ENERGÉTICA. FONTE: ADAPTADO DE IEA EBC ANNEX 56 [11]
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É na resposta a esta urgência e na interseção destas questões que
se situam as necessidades de investigação identificadas pelo projeto promovido pela Agência Internacional de Energia através do seu
Programa EBC (Energy in Buildings and Communities) IEA EBC
Annex 75 - Cost-Effective Building Renovation at District Level
Combining Energy Efficiency & Renewables (http://annex75.ieaebc.org/) - coordenado pelo Departamento de Engenharia Civil da
Universidade do Minho. Tendo como principal objetivo investigar as
estratégias mais rentáveis, que combinem medidas de eficiência
energética e de fornecimento de energia renovável à escala do distrito e do bairro, o projeto procura englobar os vários contextos

nacionais que compõem o seu consórcio. Com a duração planeada
de 5 anos, o projeto reúne competências várias de parceiros internacionais de treze países (Alemanha, Áustria, Bélgica, China,
Dinamarca, Espanha, Holanda, Itália, Noruega, Portugal,
República Checa, Suécia e Suíça), agrupando instituições universitárias e de investigação, mas também empresas de consultoria
privadas que atuam no sector energético.
O propósito final desta investigação é o desenvolvimento de linhas
orientadoras, quer para decisores políticos, quer para a comunidade técnica, que permitam apoiar uma transição efetiva e rentável
para uma economia de baixo carbono, em especial no sector dos
edifícios. O projeto planeia conseguir obter uma visão geral das
várias opções tecnológicas, tanto existentes como emergentes,
com potencial para serem implementadas com sucesso, bem
como identificar os desafios que se colocam à aplicação das mesmas. Está previsto também o desenvolvimento de uma metodologia e de ferramentas de apoio à sua utilização que possam ser aplicadas a zonas urbanas para a identificação das estratégias mais
adequadas, quer em termos técnicos, quer em termos económicos. É também um objetivo importante deste projeto a demonstração de boas práticas e de casos de sucesso já alcançados que
foram já reunidos no âmbito da investigação em curso e disponibilizados de forma livre no website do projeto*.
A investigação considera como ponto de partida várias situações
distintas, que incluem zonas urbanas com aquecimento centralizado (district heating), zonas urbanas onde os edifícios são aquecidos e arrefecidos a partir de equipamentos individuais ou zonas
urbanas com vários níveis de utilização de energias renováveis ou
dependentes de combustíveis fosseis. Por forma a avaliar a rentabilidade de estratégias à escala do distrito e do bairro, foi proposta
uma metodologia dedicada que define condições de fronteira, os
principais indicadores e as questões inerentes à análise económica
de ciclo de vida, assim como um procedimento de análise. Esse
procedimento de análise é genericamente composto das seguintes
fases 1) Definição e avaliação do caso de referência; por razões de
comparação, nos cálculos de custo-ótimo, o caso de referência
considera que foi realizada uma “anyway renovation” (ou seja, uma
intervenção efetuada por razões de manutenção e funcionalidade,
mas que não melhora o desempenho energético do edifício), conforme previsto no Regulamento Delegado 244/2012 [5]; 2)
Definição de cenários de reabilitação; 3) Comparação entre o caso
de referência e cenários de reabilitação (incluindo a possibilidade
de análises de sensibilidade para os parâmetros com maior grau
de incerteza); 4) Estabelecimento da relação entre medidas de eficiência energética (envolvente e sistemas de climatização) e implementação de sistemas de fornecimento de energias renováveis .

parque habitacional, mas partilham características construtivas, em termos de envolvente, com uma parte significativa dos edifícios residenciais existentes. Para além disso, os bairros de habitação social são
representativos de contextos em maior risco de pobreza energética e
económica. Na maior parte destes bairros, a promoção de necessidades básicas de habitação e a redução do custo de construção foram
prioritárias em relação a critérios de qualidade e eficiência energética.
Consequentemente, as condições de conforto térmico interior são geralmente pouco adequadas e é comum encontrar-se vários tipos de patologias associadas que impactam a saúde e bem-estar dos ocupantes.
CASO DE ESTUDO: O BAIRRO DO PICOTO
A região de Braga, onde se situa o caso de estudo, apresenta uma temperatura média anual de 14.2 ºC, sendo julho o mês mais quente
(média de 20.3 ºC) e janeiro o mais frio com uma média de 8.4 ºC [8].
O bairro é representativo do contexto de habitação social em Portugal
em termos de baixa qualidade da construção e condições de conforto
térmico inadequadas. O bairro escolhido (figura 2) não se destina a
representar o parque de construção português, que é marcado por uma
significativa heterogeneidade. No entanto, algumas destas características para este grupo de edifícios são muito particulares do contexto português e representam um exemplo adequado e desafiante para a aplicação da metodologia desenvolvida. É composto por 50 edifícios unifamiliares com dois pisos, organizados em sete blocos diferentes com
duas orientações predominantes - Norte/Sul e Leste/Oeste - e com uma
área total aquecida de 1770 m2. Em termos de características construtivas, os edifícios do bairro partilham características construtivas
comuns, nomeadamente em termos de envolvente. Existem dois tipos
de fachadas em cada edifício. A fachada tipo 1 (F1) é composta por
duas camadas de tijolos ocos (9 cm + 9 cm) e sem isolamento (U= 1.
1 W/m2 ºC). A parte inferior dos edifícios é constituída pela fachada tipo
2 (F2), que é composta por blocos de betão (U= 1. 9 W/m2 ºC). O telhado inclinado é composto por placas de fibrocimento (U=3,8 W/m2K) e
as janelas são de vidro simples com caixilharia de alumínio (U= 5,70
W/ m2 ºC). Os edifíciossão normalmente aquecidos por aquecedores
elétricos individuais e uma caldeira a gás em cada edifício fornece a
água quente necessária. Tendo em consideração estas características, as necessidades energéticas atuais foram calculadas para o conjunto habitacional, considerando as exigências regulamentares portuguesas em termos de condições interiores de conforto (que se situam
entre 18 ºC e 25 ºC). Assim, para o aquecimento, o bairro apresenta
necessidades de 164 kWh/m2.ano, 7.3 kWh/m2.ano para arrefecimento
e 26.16 kWh/m2.ano para o aquecimento de águas quentes sanitárias.

DEMONSTRAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA:
UM ESTUDO DE CASO PORTUGUÊS

Para testar e demonstrar a metodologia, vários casos de estudo,
em contextos distintos, estão a ser investigados. Um dos casos em
investigação em Portugal é o Bairro do Picoto, na região de Braga,
localizado no norte de Portugal. O Bairro do Picoto é um bairro de
habitação social construído na década de 1990. Em Portugal, a
maioria dos bairros de habitação social surgiu após 1986 para
satisfazer as necessidades de habitação das famílias de baixos
rendimentos, nomeadamente através do PER (Programa Especial
de Reinstalação), nos anos 90 do séc. XX, através do qual a habitação social foi promovida de forma significativa. Os edifícios de
habitação social em Portugal representam cerca de 2% do total do

FIGURA 2A - VISTA DO BARRO DO PICOTO EM BRAGA

* https://annex75.iea-ebc.org/success-stories
Pode saber mais sobre a metodologia no artigo publicado na Energy and Buildings: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110280
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FIGURA 2B - VISTA DO BARRO DO PICOTO EM BRAGA

Após a identificação das necessidades de aquecimento (principal
questão a ser tratada), foram definidos e analisados, através do
recurso a simulação dinâmica, os efeitos de cinco pacotes de
medidas de intervenção na envolvente dos edifícios (tabela 1)
assim como cinco soluções diferenciadas de sistemas (tabela 2).
As soluções de sistemas foram concebidas tendo em consideração uma abordagem centralizada para todo o bairro, com exceção
do denominado sistema convencional que representa o sistema
considerado por defeito na regulamentação portuguesa [3]. Os
sistemas centralizados foram dimensionados para satisfazer a
totalidade das necessidades de aquecimento, arrefecimento e
aquecimento de águas sanitárias, com exceção da caldeira a biomassa com tecnologia de condensação (SFE1), que não considera o arrefecimento. Esta abordagem é considerada possível na
regulamentação térmica portuguesa sempre que o risco de sobreaquecimento no verão seja mínimo, o que é bastante comum
numa parte substancial do território português. São considerados
três sistemas baseados em tecnologia de bomba de calor (SFE2,
3 e 4), sendo que no caso dos sistemas 3 e 4 outras fontes de
energia renovável são também consideradas. No caso do SFE3,
as necessidades para águas quentes sanitárias são compensadas
pela utilização de painéis solares térmicos. Para o SFE4 foi consi-
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derado que as necessidades energéticas são supridas por energia
fornecida por painéis fotovoltaicos de silício cristalino suportados
pelo armazenamento em baterias. Esta abordagem assume não
haver restrições na disponibilidade de espaço físico para a sua
implementação e pretende investigar se os sistemas fotovoltaicos
centralizados podem ser uma alternativa rentável para a descarbonização do bairro. O investimento relativo aos painéis fotovoltaicos é mais elevado do que no caso dos painéis solares térmicos
e, de acordo, com os cálculos, a implementação destes painéis
para compensar as necessidades energéticas primárias totais exigiria, neste caso, 670 m2 de área disponível. Para a avaliação em
causa, todos os pacotes de reabilitação foram combinados com
todas as soluções de sistemas.
No que respeita à avaliação económica, os custos de investimento
para os diferentes pacotes de reabilitação, bem como para os diferentes sistemas de fornecimento de energia (incluindo os custos
de implementação da rede e do sistema) foram recolhidos junto de
fornecedores de mercado e de uma base de dados de preços
amplamente utilizada no sector da construção em Portugal [9]. Da
mesma forma, os custos energéticos e a sua evolução ao longo do
tempo são retirados de fontes e estudos estabelecidos [10].

TABELA 1 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS PACOTES DE REABILITAÇÃO INVESTIGADOS

Por outro lado, quando se olha para as reduções mais significativas
de EPNR e das emissões, o SFE4 e o SFE5 (bomba de calor centralizada + painéis fotovoltaicos e caldeira centralizada a biomassa)
apresentam os melhores resultados, permitindo em ambos os casos
atingir a neutralidade carbónica do bairro, independentemente da
solução de envolvente.

TABELA 2 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS SOLUÇÕES DE SISTEMA INVESTIGADAS

RESULTADOS DOS ESTUDOS PARAMÉTRICOS
Os principais resultados dos estudos paramétricos são apresentados
na figura 3, em termos de emissões anuais (kgCO2eq/(m2.ano) e
energia primária não renovável (EPNR) (kWh/m2.ano) tomando em
consideração os custos globais anualizados.
Relativamente às soluções de envolvente, os resultados do estudo
indicam que o pacote P5 (ETICS com lã mineral de 160 mm + ETICS
de lã mineral de 200 mm + painel sandwich de cobertura 100 mm +
caixilharia de PVC) é o conjunto de medidas que conduz consistentemente a reduções mais elevadas de EPNR (uma redução média de
375 kWh/m2.ano em todas as soluções de sistemas, embora a um
custo consideravelmente mais elevado quando comparado com o
resto dos pacotes). Para o SFE1 (convencional decentralizado), o
SFE4 (bomba de calor centralizada + fotovoltaico) e o SFE5 (caldeira
a biomassa centralizada), a solução de custo ótimo é o conjunto de
medidas P3 (ETICS EPS 80 mm + painel sanduiche PUR 30 mm +
caixilharia de alumínio com vidro duplo) com custos anuais de 80,02
€/m2, 67,14€/m2 e 57,30€/m2, respetivamente. No entanto, para o
SFE2 (bomba de calor centralizada) e SFE3 (bomba de calor centralizada e solar térmico) é o conjunto de medidas P2 (ETICS EPS 80
mm + painel sanduiche MW 30 mm + caixilharia alumínio com vidro
duplo), com custos anuais de 47,60 €/m2 e 56,45 €/m2.
Os resultados mostram que os custos anualizados mais baixos são
alcançados quando o SFE2 (bomba de calor centralizada) é utilizado.
Mais especificamente, os custos apresentados são de 47,60 a 62,05
€/m2, dependendo da solução considerada para a envolvente.

FIGURA 3 - RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES EFETUADAS PARA O BAIRRO DO PICOTO

Os resultados do estudo efetuado indicam que todas as abordagens
centralizadas têm uma rentabilidade positiva, considerando o ciclo de
vida do edifício. Vale a pena sublinhar que, para além do investimento
em sistemas e nas medidas de reabilitação da envolvente, os custos
iniciais considerados incluem também o custo de distribuição como,
por exemplo, as tubagens e obras de construção civil associadas.
O pacote de medidas P2 (ETICS EPS 80 mm + painel sanduiche MW
30 mm + caixilharia de alumínio com vidro duplo) com a utilização de
uma bomba de calor centralizada (SFE2) é indicada como sendo a
solução de custo ótimo para este conjunto habitacional em particular.
De forma relevante, é importante também realçar que as medidas de
reabilitação simuladas em combinação com a SFE4 (bomba de calor
centralizada + fotovoltaico) e a SFE5 (caldeira a biomassa centralizada) podem conduzir o Bairro do Picoto à neutralidade em termos de
emissões de carbono e energia, mantendo uma rentabilidade positiva. Para além disso, em qualquer destas duas combinações, os
requisitos mínimos definidos em Portugal para um nível nZEB são
claramente superados tanto do ponto de vista de fornecimento de
energia renovável como de necessidades anuais de energia primária
[4]. Este resultado é importante tendo em conta que os custos de
investimento são recorrentemente identificados como um dos principais obstáculos à implementação das intervenções de reabilitação
energética.
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Devido à dimensão dos sistemas necessários e aos seus custos de
investimento iniciais relativamente elevados, esta questão pode
representar um grande obstáculo. A nível de exemplo, nos cálculos
efetuados neste estudo, os custos associados à instalação do sistema centralizado de bomba de calor representam um acréscimo
de 50% em relação aos custos associados à instalação de todos
os aquecedores elétricos individuais necessários quando se considera a abordagem convencional descentralizada. No entanto, a
análise da situação numa perspetiva de ciclo de vida a nível dos
custos, permite perceber os efeitos duradouros e as vantagens
potencialmente extraídas de uma intervenção holística à escala do
bairro.
No enquadramento do projeto IEA EBC Annex 75, e embora outros
casos de estudo em distintos contextos nacionais tenham que ser
investigados, os resultados sugerem que a metodologia proposta no
âmbito da investigação é adequada aos objetivos delineados. Por
um lado, estes primeiros resultados apontam na direção de que as
combinações de medidas de envolvente e fornecimento de energia
renovável mais rentáveis são alcançadas utilizando abordagens
centralizadas, podendo teoricamente alcançar-se a neutralidade
carbónica nos limites da rentabilidade positiva. Por outro lado, os
cálculos efetuados também parecem sugerir que à escala do bairro,
é mais difícil conseguir uma rentabilidade positiva com sistemas
individuais.
Outra conclusão importante prende-se com a importância da seleção do sistema de fornecimento de energia que se mostra determinante para se obter uma poupança de energia significativa a nível
de operação durante o ciclo de vida da construção e que pode ser
a chave para o equilíbrio entre as medidas de eficiência energética
e as relacionadas com o fornecimento de energia renovável.
Outros aspetos que se evidenciam desta análise, e que são de particular relevância para o contexto português, estão relacionados
com a influência da situação pré-existente do bairro e dos edifícios
(nomeadamente o seu baixo desempenho energético), com a
necessidade de uma área significativa para a implementação dos

sistemas de fornecimento de energia renovável e o seu rácio
custo/eficiência, e com o custo adicional necessário para instalar as
soluções de armazenamento de energia. Neste ponto é particularmente importante fazer a comparação entre o solar térmico e o solar
fotovoltaico, por exemplo. Os painéis solares térmicos usados para
AQS permitem um armazenamento fácil e relativamente barato,
enquanto que o custo associado ao armazenamento da eletricidade
produzida pelos painéis fotovoltaicos ainda é muito significativo.
CONCLUSÃO
Avaliar estratégias eficazes em termos de custos para reduzir as
emissões de gases com efeito de estufa e o uso de energia nos edifícios a uma escala urbana é uma tarefa complexa. A metodologia
proposta pelo projeto IEA EBC Annex 75 e sucintamente apresentada neste documento, constitui uma base para a investigação
deste tema. Nomeadamente, a metodologia permite avaliar o equilíbrio entre a aplicação de medidas de eficiência energética e a
implementação de medidas de fornecimento de energia renovável
na reabilitação de edifícios à escala do bairro, em termos de rentabilidade, tendo a sua aplicação sido demonstrada num verdadeiro
estudo de caso localizado em Portugal.
Embora seja ainda necessário avaliar muitas mais situações em
diferentes contextos, quer nacionais, quer internacionais, o estudo
de caso avaliado permitiu tirar algumas conclusões interessantes.
Para além de ser possível alcançar a neutralidade carbónica nos
limites da rentabilidade positiva, o estudo destaca a vantagem de
uma abordagem de reabilitação centralizada, tanto em termos de
eficiência energética, como de custos globais. De uma forma evidente, os resultados mostram que a eficiência do sistema de fornecimento de energia é um dos fatores-chave para se alcançar a rentabilidade no equilíbrio entre as medidas de eficiência energética e
o fornecimento de energias renováveis.
NOTA DOS AUTORES: Uma parte deste trabalho foi originalmente publicado na revista Energy and Buildings, Volume 224 - https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110280
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Entrevista
Américo Campos I Administrador da Sanipower
A Sanipower apresenta uma vastíssima gama
de artigos: desde recuperadores de calor, caldeiras, salamandras, bombas de calor, piso
radiante, sistemas solares térmicos, sistemas
solares fotovoltaicos, onde uma das suas
principais características é a eficiência energética.
Podemos destacar, por exemplo, os sistemas
solares fotovoltaicos. Uma seleção criteriosa
permite adequar o equipamento às necessidades de consumo da habitação com vista a
uma maior autonomia e menor dependência
da rede elétrica.
O

SECTOR DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TEM,

AO LONGO DOS ANOS, ENFRENTADO VÁRIOS DESAFIOS.

DE

QUE FORMA O

GOVERNO

ESTA A CONTRI-

BUIR PARA QUE AS EMPRESAS POSSAM ULTRAPASSAR ESTE DESAFIO DO

COVID,

RECUPERANDO E

RESTABELECENDO A NORMALIDADE?

Póvoa de Varzim

humanos, numa permanente diversificação de produtos, num elevado grau de
especialização do seu Gabinete Técnico,
assentes numa filosofia de gestão orientada para o mercado e para o cliente.
A criação de uma marca própria, com o
nome de Proteu®, foi outro dos pontos
estratégicos que destacamos com grande
relevância. Procuramos com esta marca
uma distinção dos demais produtos que
existem no mercado, conseguindo definir
os padrões de qualidade e responder às
exigências dos nossos parceiros.

A Sanipower, SA, além de ser uma empresa de referência a nível nacional, é simultaneamente reconhecida no mercado pela
ampla gama de soluções e produtos que
apresenta para as mais diversas áreas do
conforto, destacando-se a climatização, o
aquecimento e eficiência energética.

Outro dos fatores diferenciadores da
Sanipower é o facto de sermos o único
distribuidor nacional do sector a englobar
o maior grupo de compras Ibérico, com o
nome Avalco. Através dele, conseguimos
melhorar as relações com os nossos fornecedores, além da disponibilidade imediata de uma vasta gama de soluções.
Sem dúvida que consideramos a presença
no Grupo Avalco uma das grandes vantagens no mercado nacional.

Está representada estrategicamente em
sete pontos de venda e conta atualmente
com uma equipa comercial que faz a
cobertura de continente e ilhas, reforçando
desse modo a nossa posição de topo no
panorama nacional.

Orgulhámo-nos de ser, pelo terceiro ano
consecutivo, PME Excelência. Esta distinção surge na sequência do elevado
desempenho económico-financeiro da
Sanipower além de reforçar a sua imagem
e reconhecimento junto do mercado.

Uma das vantagens competitivas da
Sanipower reside numa clara aposta na
formação contínua dos seus recursos

FALANDO

COMO DESCREVERIA A EMPRESA E O SEU POSICIONAMENTO NO MERCADO?
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O Governo tenta mitigar os impactos do
COVID, com políticas de âmbito geral e algumas especificas para os sectores mais fustigados. Não obstante o sector dos materiais
de construção ainda não ter sentido de forma
abrupta os impactos, foi com bastante satisfação que foi aprovado no âmbito do Programa
de Estabilização Económica e Social (PEES)
a Resolução do Conselho de Ministros n.º
41/2020, de 6 de junho, que estabelece um
conjunto de medidas que irão promover junto
dos proprietários de imóveis a reabilitação, a
descarbonização, a eficiência energética e a
eficiência hídrica dos edifícios.
Estas medidas, que são extensivas até 2021,
pretendem dinamizar a reabilitação dos edifícios, tornar os mesmos energeticamente mais
eficientes, com consequentes benefícios ao
nível ambiental, mas também, potenciar o
mercado de trabalho e não deixar cair o sector
da construção na sua generalidade.
Estas iniciativas por parte do Governo tornam-se ainda mais importantes, quando
sabemos que as grandes obras públicas e privadas tem subjacente um nível elevado de
financiamento comunitário, enquanto que as
obras de menor dimensão são na sua maioria
suportadas por particulares e por necessidades que se tem vindo a sentir no sector do
turismo (alojamentos/restauração).
Também é sabido que as medidas tomadas,
mais precisamente a moratória fiscal, acesso
às linhas de crédito covid-19 e layoff simplificado, não podem continuar “ad eternum” sobe
pena de aumentar ainda mais a divida pública,
que é, por si só, já um impedimento ao desenvolvimento do país e de novos projetos.

DA VOSSA GAMA DE PRODUTOS,

QUAL DESTACARIA COMO SENDO O MAIS EFICIENTE ENERGETICAMENTE?

Em suma, o sector irá ter mais um desafio
pela frente e com toda a certeza irá superá-lo.

MELHORAR

A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE

HABITACIONAL PORTUGUÊS É UM OBJETIVO DE
TODOS.

COMO

SE PODE EFETIVAMENTE ALCANÇAR

ESTE OBJETIVO?

Esse objetivo pode ser alcançado utilizando
produtos que promovam uma redução dos
custos de energia. Apostas como num melhor
isolamento térmico das casas, aplicação de
sistemas de climatização e AQS mais eficientes, assim como sistemas de gestão dos equipamentos mais inteligentes, contribuem para
uma melhoria da eficiência energética.

Amarante

O FACTO DE ATÉ 2021 OS EDIFÍCIOS NOVOS TEREM
NZEB TEM CONTRIBUÍDO PARA UMA MAIOR
INFORMAÇÃO E ESPECIALISTAS NA ÁREA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA?
DE SER

Sim. Atualmente há uma preocupação acrescida. A Sanipower promove junto de gabinetes
de projecto e arquitectura, instaladores e promotores imobiliários, a adoção de soluções
para climatização que se traduzem num custo
de utilização muito reduzido.

Braga

PASSADA A BARREIRA DO PRIMEIRO SEMESTRE, QUE
ANÁLISE E QUE BALANÇO FAZ DA ATIVIDADE DA
EMPRESA?

QUAL

VAI SER A ESTRATÉGIA PARA O

PRÓXIMO SEMESTRE?

OS

TEMPOS QUE VIVEMOS OBRIGARAM-NOS A

REINVENTAR, ACELERANDO EM VÁRIOS ANOS A
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, O QUE REPRESENTA
TAMBÉM UMA OPORTUNIDADE PARA AS EMPRESAS SE TORNAREM CADA VEZ MAIS COMPETITIVAS NO MERCADO.

ESTA

Consideramos o sector dos materiais de construção uma das áreas mais importantes da
economia nacional e que tem passado nesta
primeira fase da pandemia incólume à crise,
quando comparada com descalabro verificado
no sector da restauração, do turismo e do
comércio em geral.

Figueira da Foz

REALIDADE JÁ FAZIA

PARTE DA EMPRESA OU TEVE DE HAVER UMA
ADAPTAÇÃO?

A digitalização de processos e a venda
online já fazem parte da realidade da
Sanipower há vários anos. A empresa dispõe de um departamento de I&D que assume ao longo do ano projetos a desenvolver,
com vista a uma gestão mais eficaz, otimizando assim os recursos humanos disponíveis.
Um dos pontos incontornáveis da presença
digital da Sanipower é a sua loja online,
que atualmente representa cerca de 30%
da faturação da empresa.O grande investimento precoce nesta plataforma permitiu à
Sanipower, em tempos de confinamento,
continuar a trabalhar e a satisfazer as
necessidades dos seus clientes sem grandes contratempos. Resumindo, quando
muitas empresas se veêm “obrigadas” a ir
por este caminho, a Sanipower prestes a
lançar uma segunda versão do seu website, com o objetivo de cada vez servir melhor
o seu cliente.

Não obstante os custos acrescidos, associados
a todas as medidas de prevenção da pandemia, a Sanipower no primeiro semestre manteve o seu nível de rentabilidade e incrementos
sucessivos no seu volume de negócios.

Porto

No período mais crítico da pandemia, na qual
havia um estado de emergência que obrigava
ao confinamento das pessoas, os comerciais
da empresa, através das mais inovadoras plataformas de comunicação e ferramentas digitais, mantiveram as suas abordagens assertivas e dessa forma não perderam o contacto
com os seus clientes.
A situação pandémica na qual vivemos tem
colocado inúmeros desafios às empresas e a
Sanipower não é imune aos mesmos. No
entanto, continuaremos a apostar em fortalecer a presença da nossa marca Proteu®, tornando-a cada vez mais abrangente e completa, de forma a responder a todas as necessidades dos nossos parceiros. E com toda a satisfação podemos testemunhar o entusiasmo e
empenho diários de toda a equipa em fazer de
2020 o nosso melhor ano de sempre.

Trofa

Viana do Castelo
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Entrevista
Luís Carvalho I Gerente da Clearfire

COMO

DESCREVERIA A EMPRESA E O SEU POSI-

CIONAMENTO NO MERCADO?

A Clearfire é uma empresa dedicada à produção, representação e venda de Biolareiras, assim como lareiras elétricas, lareiras a lenha e gás. Estamos sobretudo focados nas biolareiras, sendo que somos especializados em fazer lareiras por medida. O
facto das nossas biolareiras não necessitarem de qualquer tipo de extração, facilita
bastante na hora de construir ou remodelar. Somos muito flexíveis e executamos os
projetos em conjunto com os arquitetos ou
construtores, fazendo o acompanhamento
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em obra desde o início até final da instalação da lareira. Deste modo, conseguimos
garantir que a lareira funciona e que os
nossos clientes não terão problemas no
futuro.

significativamente o consumo. As biolareiras
automáticas, são também muito seguras e práticas, podendo os clientes aceder a lareira com
apenas um clique no controlo remoto ou na app
do telemóvel.

FALANDO DA VOSSA GAMA DE PRODUTOS, QUAL

O SECTOR DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TEM, AO
LONGO DOS ANOS, ENFRENTADO VÁRIOS DESAFIOS.
DE QUE FORMA O GOVERNO ESTA A CONTRIBUIR PARA

DESTACARIA COMO SENDO O MAIS EFICIENTE
ENERGETICAMENTE?

QUE AS EMPRESAS POSSAM ULTRAPASSAR ESTE

No caso da eficiência energética, destacamos as nossas biolareiras automáticas que
utilizam o sistema BEV, ou seja, em vez de
queimarem diretamente bioetanol, elas
queimam vapor de bioetanol o que reduz

DESAFIO DO COVID, RECUPERANDO E RESTABELECENDO A NORMALIDADE?

No caso do sector da construção, considero que
ainda há muita coisa por fazer por parte do

Governo, no entanto compreendo que neste
momento e face à crise do Covid existam
outras áreas de negócio a necessitar de mais
investimento e apoios por parte do Governo,
nomeadamente o turismo e a restauração. É
bom não esquecer que o turismo foi a alavanca para o crescimento do sector da construção nos últimos anos.
OS

TEMPOS QUE VIVEMOS OBRIGARAM-NOS A

REINVENTAR, ACELERANDO EM VÁRIOS ANOS A
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, O QUE REPRESENTA
TAMBÉM UMA OPORTUNIDADE PARA AS EMPRE-

SAS SE TORNAREM CADA VEZ MAIS COMPETITIVAS
NO MERCADO.

ESTA

REALIDADE JÁ FAZIA PARTE

DA EMPRESA OU TEVE DE HAVER UMA ADAPTAÇÃO?

Claro, a nossa empresa está muito virada
para o digital desde a sua constituição.

algo que está eminentemente ligado aos nossos
produtos. As lareiras a gás que comercializamos
também utilizam sistemas digitais para que o
conforto do utilizador seja o maior possível.
MELHORAR

Recentemente, mudámos a imagem da
nossa empresa e criámos um website
novo, muito mais intuitivo, onde é possível
o cliente ver projetos já executados, escolher acessórios para a sua lareira, e pode
comprar online diretamente. Para além do
website, várias lareiras que têm aplicações para telemóvel e agora, com a nova
geração de lareiras elétricas, o digital é

A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE

HABITACIONAL PORTUGUÊS É UM OBJETIVO DE TODOS.

COMO SE PODE EFETIVAMENTE ALCANÇAR ESTE OBJE-

TIVO?

Penso que o isolamento térmico é de facto o foco
para se alcançar uma melhor eficiência energética. Estamos a dar passos largos nesse sentido,
basta comparar a construção habitacional dos
anos 90 com a construção desta década.
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Entrevista

Sentimos que de facto cada vez mais a
lareira é utilizada não para aquecer, mas
sim como companhia e pela nostalgia
que o fogo tem nos Portugueses. Muitos
de nós crescemos com lareira em casa e
apesar das nossas habitações não
necessitarem de lareira para o aquecimento, é quase obrigatório ter o fogo
como companhia. Por isso mesmo, as
nossas soluções de lareiras sem a
necessidade de chaminé ou extração de
fumos são cada vez mais procuradas.
Temos vários trabalhos de remoção de
recuperadores de calor para serem substituídos por biolareiras, isto porque muitas vezes os sistemas de extração dos
prédios não funcionam corretamente.
O
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FACTO DE ATÉ

2021

OS EDIFÍCIOS NOVOS

TEREM DE SER

NZEB TEM CONTRIBUÍDO PARA UMA

MAIOR INFORMAÇÃO E ESPECIALISTAS NA ÁREA DA
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA?

Sim, claro. O facto dos edifícios novos terem
que ser NZEB em 2021 veio acelerar para que
cada vez menos haja necessidade de sistemas de climatização. Os próprios edifícios e a
qualidade dos materiais utilizados hoje em dia,
aliados ao clima temperado que temos em
Portugal, contribuem para esse fator. Penso
também que a descarbonização é algo que
vamos ter que ver com outros olhos e é por
isso que em algumas cidades já não é permitido lareiras a lenha. Os clientes também estão
cada vez mais consciencializados para esta
temática e muitas vezes vem ter com a
Clearfire porque querem optar por uma solução de lareira que não seja poluente.

PASSADA A

BARREIRA DO PRIMEIRO SEMESTRE, QUE

ANÁLISE E QUE BALANÇO FAZ DA ATIVIDADE DA
EMPRESA?

QUAL VAI SER A ESTRATÉGIA PARA O PRÓ-

XIMO SEMESTRE?

Para nós o primeiro semestre foi de crescimento. Já iniciamos o segundo semestre com bons
resultados e esperamos continuar desta forma
até ao final do ano. O facto das pessoas terem
ficado confinadas em casa, contribuiu para que
se consciencializassem de que o lar tem que ser
confortável, por isso mesmo assistimos a uma
maior procura por parte dos clientes para as
nossas lareiras. Acredito que o mercado da
construção vai passar por esta crise muito
melhor do que em crises passadas, precisamente porque agora as pessoas perceberam a
importância de terem uma habitação de qualidade.
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Entrevista
José Sucena I Administrador da Climar

COMO

DESCREVERIA A EMPRESA E O SEU

FALANDO DA VOSSA GAMA DE PRODUTOS, QUAL DESTACARIA COMO SENDO O MAIS EFICIENTE ENERGETICAMENTE?

A empresa é líder no mercado nacional
e exporta 42% do seu volume de vendas, posicionando-se no fabrico e
comercialização de iluminação para
interiores. As gamas de produto arquitetural, técnico e decorativo, representam o nosso foco principal.

Atualmente toda a nossa gama de produtos é 100%
LED.

POSICIONAMENTO NO MERCADO?

Os sectores de atividade com maior
representatividade para a nossa
empresa são hotéis, centros comerciais, museus, hipermercados, escolas
e universidades, hospitais e laboratórios, edifícios de escritório e ainda as
estações de metro.
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No âmbito da Eficiência Energética aconselhamos
sempre ao uso de sistemas de controlo e de gestão
integrados ou complementares aos nossos aparelhos de iluminação, que permitam minimizar os desperdícios de consumo de energia.
O

SECTOR DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TEM, AO

LONGO DOS ANOS, ENFRENTADO VÁRIOS DESAFIOS.
QUE FORMA O

GOVERNO

DE

ESTA A CONTRIBUIR PARA QUE

AS EMPRESAS POSSAM ULTRAPASSAR ESTE DESAFIO DO

COVID, RECUPERANDO E RESTABELECENDO A NORMALIDADE?

Atrever-me-ia a afirmar que de uma forma
genérica e transversal a todos os sectores
de atividade, as crises vêm a acontecer
cada vez com mais frequência. Sejam por
razões políticas, económicas ou financeiras.

OS

TEMPOS QUE VIVEMOS OBRIGARAM-NOS A

REINVENTAR, ACELERANDO EM VÁRIOS ANOS A
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, O QUE REPRESENTA
TAMBÉM UMA OPORTUNIDADE PARA AS EMPRESAS SE TORNAREM CADA VEZ MAIS COMPETITIVAS NO MERCADO.

ESTA

REALIDADE JÁ FAZIA

PARTE DA EMPRESA OU TEVE DE HAVER UMA

No entanto, e desde a 2ª Guerra Mundial,
as crises estavam perfeitamente confinadas a um país e no limite a um continente.
Com a atual situação que vivemos, provocado por um problema desmedido e sem
paralelo de saúde publico à escala mundial, certamente ninguém conseguirá
apontar previsões, quanto ao controlo e
disseminação do vírus COVID-19.

ADAPTAÇÃO?

A era digital é uma realidade, sendo que é
fundamental no presente momento, prestar ainda mais atenção às diferentes ferramentas digitais, por forma a não perdermos a competitividade que o mercado nos
exige.
MELHORAR

A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PAR-

QUE HABITACIONAL PORTUGUÊS É UM OBJETIVO

Quanto aos apoios que podemos esperar,
seja do nosso Governo, seja a nível da
União Europeia, temos que ter a consciência que por muito esforço destes órgãos
soberanos, que os apoios por muito que
sejam, hão de ser sempre muito reduzidos
para as necessidades de todos nós.
Mais, esses apoios de hoje, transformarse-ão em aumento de divida pública e consequentemente em aumentos de impostos.

DE TODOS.

COMO

SE PODE EFETIVAMENTE

ALCANÇAR ESTE OBJETIVO?

É uma necessidade e somente se conseguirá alcançar esse objetivo, através de
campanhas de sensibilização e incentivos
fiscais a fim de tornar contagiante todo o
processo de mudança.
O

2021 OS EDIFÍCIOS NOVOS
NZEB TEM CONTRIBUÍDO PARA

FACTO DE ATÉ

TEREM DE SER

UMA MAIOR INFORMAÇÃO E ESPECIALISTAS NA
ÁREA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA?

Aproveitando algumas palavras do nosso
Presidente da República, Prof. Marcelo
Rebelo de Sousa, disse e concordo plenamente que a única saída desta profunda
crise, passa pela reindustrialização da
Europa.
Para que a mesma aconteça é necessário
que as taxas aduaneiras que a Europa
aplica às matérias-primas, componentes e
produtos acabados provenientes de outros
continentes, com destaque para o
Continente Asiático, sejam alteradas.
Caso contrário todo o tecido empresarial,
já sufocado, não conseguirá simplesmente
resistir e cairá um atrás do outro, como um
baralho de cartas.
Não é economicamente possível vivermos
num Estado Social, com todos os direitos e
acessos que temos quanto à Saúde, à
Educação, e à Segurança Social, quando
não existe indústria suficiente que produza
o valor acrescentado necessário para se
viver em equilíbrio.
Acresce negativamente o facto de que seja
Portugal ou a Europa, apresentam uma
população envelhecida, desequilibrando
fortemente a estrutura social e as perspetivas em que crescemos e que todos nós
trabalhámos para um mesmo fim; o de ter
um final (velhice), segura e estável.

Sem duvida que sim, mas se por um lado
é um objetivo do governo e que requer a
formação e sensibilidade de todos os
especialista na área da construção e,
consequentemente, na área específica
da Eficiência Energética, por outro lado é
necessário que as pessoas tenham liquidez e conhecimento para terem disponibilidade financeira e estarem predispostas a investir agora para pouparem mais
tarde.
PASSADA A BARREIRA DO PRIMEIRO SEMESTRE,
QUE ANÁLISE E QUE BALANÇO FAZ DA ATIVIDADE DA EMPRESA? QUAL VAI SER A ESTRATÉGIA
PARA O PRÓXIMO SEMESTRE?
A Gestão das empresas assenta na experiência, no rigor e na capacidade de tomar
decisões necessárias para manter as
empresas competitivas e saudáveis.
Estes princípios basilares permitiam às
empresas estabelecer objetivos e metas
período após período.

Não sendo um dos sectores de atividade fortemente afetado pela pandemia, tivemos que
nos ajustar às novas necessidades / contingências, suportando elevados custos.
Queremos acreditar que o pior já passou e
sabemos dispor de know-how e condições de
recuperar.

No nosso caso em particular e numa perspetiva conservadora prevíamos um ano de
2020 equilibrado e positivo.

É impossível não sermos prudentes e cautelas
redobradas.

Com a chegada da pandemia causada
pelo COVID-19, tudo mudou para todos.
Contudo, o mundo não pode parar.

Acreditamos no futuro, estando conscientes
de que a recuperação vai existir sendo mais
difícil e mais longa que a nossa previsão.
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Antigo convento alberga novo projeto hoteleiro

A renovação do antigo Convento da Madre
Deus de Monchique, da autoria do Atelier PK
Arquitetos, teve a colaboração do Colectivo
ODD, e conta com a assinatura dos arquitetos Francisca Magalhães Ramalho, arquiteta
responsável, Sérgio Bernardo, André Almeida e Gonçalo Moreira. A decoração foi
um trabalho de continuidade do projeto
arquitetónico, em parceria com a decoradora
Inês Albuquerque Lima. A forma de trabalhar
integrando as várias vertentes do projeto, fez
com que o resultado seja um todo coeso e
coerente.
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O edifício situa-se em parte no antigo
Convento da Madre Deus de Monchique,
nos antigos armazéns industriais, e todo
este conjunto está a dois passos da
Alfândega, na zona do Centro do Histórico
do Porto, classificada como Património
Mundial da UNESCO desde 1996.
É neste “postal ilustrado da cidade”, no
cenário vivo entre o passado e presente,
que surge este projeto ambicioso. “A adequação à topografia, a naturalidade do uso
dos telhados, o controlo da luz natural, o

rigor das formas e a materialidade, foram o
nosso ponto de partida para este projeto,
que se pretende original numa cidade onde
a importância da arquitetura é evidente”,
explica Francisca Magalhães Ramalho.
A vertente da sustentabilidade e da inovação foram algumas das premissas do projeto, obrigando a que o desenvolvimento do
mesmo tivesse sempre em conta os parâmetros da arquitetura sustentável.
Assim, a reutilização de materiais existentes,

como a madeira, a pedra e o metal, e a sua readaptação para novas funções, foi uma constante ao longo de todo o processo. “Recuperámos
telhas dos antigos telhados, pavimentos de
madeira do antigo armazém, alguns pilares e
vigas metálicas com o carimbo da fábrica de
Massarelos e reutilizámos a pedra de granito
de paredes que foram demolidas”, explica
Sérgio Bernardo.
De forma a reduzir a pegada ecológica, houve
sempre a preocupação de utilizar materiais cuja
origem fosse próxima do local da obra, recor-

rendo sempre que possível à indústria
nacional.
“Este conceito ficou tão interiorizado que,
nas 12 suites, das quais 9 são em
duplex, dada a morfologia do espaço,
desenvolvemos em parceria com 10
indústrias de renome nacional, aquilo
que se veio a designar pela “Rotas das
Indústrias”, onde se pode apreciar a azulejaria, a porcelana, faiança, tapeçaria,
burel, café, chocolate, perfumaria e
revestimentos cerâmicos, permitindo

desta forma divulgar alguns dos melhores produtos portugueses”, explica Inês
Albuquerque Lima.
Ainda no âmbito da inovação aliada à
sustentabilidade, foi projetada e construída uma cobertura em vidro com características fotovoltaicas, que cobre o espaço
da antiga igreja do convento. O vidro
mantém uma suave transparência filtrando parte dos raios solares e produzindo
energia para o próprio hotel de uma
forma limpa e não poluente.
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Por outro lado, a permanência da luz natural
devolve ao espaço a dignidade e o misticismo como uma ruína romântica.
A inovação e a sustentabilidade estenderam-se a outras áreas do projeto, nomeadamente na recuperação de águas sanitárias
para regar os jardins e na utilização de água
das nascentes existentes para fazer a refrigeração do ar condicionado.
Foi valorizada a zona norte do projeto, parte
do Convento da Madre Deus de Monchique.
A abordagem foi sempre deixar o existente,
a ruína, tendo o claustro sido recuperado e
ocupado o espaço que detinha no século
XVI, quando era um convento.
Na zona sul do edifício, onde se encontram
os antigos armazéns industriais com vestígios da indústria metalúrgica, a equipa aproveitou materiais ainda em bom estado de
conservação, não só por questões de sustentabilidade, mas também para criar
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ambientes que transportam o hóspede para
a era industrial.
Em todas as zonas do hotel, uma das grandes prioridades é o contacto com a luz natural, não fosse este o hotel do Porto com a
maior frente de rio. Por isso, foram aproveitados os grandes janelões do antigo armazém, foram rasgadas amplas clarabóias,
que contrastam com algumas zonas interiores, criando assim interessantes jogos de
luzes natural. Só esses contrastes permitem
tensões, como a dualidade de espaços
amplos e espaços exíguos, conferindo uma
complexidade que espelha a passagem do
tempo até à contemporaneidade.
“O objetivo foi criar um espaço único, que
pelos vestígios arquitetónicos mantidos em
equilíbrio com a nova arquitetura do edifício,
transportam para as memórias do passado
conventual e industrial, que se fundem com
o presente urbano”, finaliza Francisca
Magalhães Ramalho.

FICHA TÉCNICA
• ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL: 11000 m²
• ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 2400 m²
6 pisos acima solo, 1 piso abaixo do solo
124 quartos incluindo 12 suites, restaurante, spa, rooftop, salas de reunião
• LOCALIZAÇÃO: Porto, Portugal
• ARQUITETA RESPONSÁVEL: Francisca Magalhães
Ramalho I PK Arquitetos
• EQUIPA DE PROJETO: Francisca Magalhães Ramalho,
Sérgio Bernardo, André Almeida, Gonçalo Moreira
(Colectivo ODD), Inês Albuquerque Lima
• PROJETO DE PAISAGISMO: F|C Arquitetura Paisagista
• PROJETOS DAS ESPECIALIDADES: ATPI Engenharia e
Consultadoria
• PROMOTOR: NEYA Empreendimentos Turísticos
• CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: Fernando Guerra | FG + SG
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Cedofeita 630 nasce na Baixa do Porto

Em pleno coração do Porto, na Rua de
Cedofeita, surge o edifício Cedofeita 630,
composto por 5 apartamentos T1 e T2 e
uma loja. Trata-se de um projeto de reabilitação urbana, que assenta na reconversão de um edifício do século XIX no qual é
preservada a sua identidade e orientado
agora para habitação e comércio. A traça
arquitetónica única do edifício, com interiores modernos e funcionais, a par de uma
localização privilegiada, são fatores que
pautam o projeto numa oportunidade atrativa para quem pretende viver ou investir
no centro da cidade. A comercialização
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está a cargo da Predibisa e da Quintela e
Penalva.
Situado numa rua emblemática da cidade
e uma das artérias mais comerciais do
centro do Porto, a Rua de Cedofeita é um
dos pontos centrais de nova vida da Baixa
da cidade. O imóvel, que está a ser reconvertido para um projeto de habitação contemporâneo, é composto por cinco apartamentos de tipologias T1 e T2, distribuídos
por 3 pisos, com áreas totais das habitações para venda a variarem entre os 66 m²
e os 92 m², com preços a partir de 229.600

euros. Por sua vez, o espaço destinado à
atividade comercial agrega uma área total
de 35 m².
De construção tradicional, o edifício apresenta todas as caraterísticas de um prédio
do Porto do século XIX. A cargo de Pedro
Ferreira Architecture Studio, o projeto de
reabilitação prevê a reabilitação integral do
edifício, construído de raiz, e a manutenção
da fachada principal com padrões de qualidade, adaptando-o agora ao conforto de
habitação moderna. Está enquadrado
numa zona onde sobressai a modernização

nos últimos anos, resultado da incidência de
outros projetos de reabilitação e que têm acrescentado valor à paisagem urbana envolvente.
Para Joana Lima, responsável da Predibisa pelo
negócio, “Cedofeita 630 é um produto imobiliário
singular. Falamos de um projeto de reabilitação
em pleno coração do Porto, que combina herança histórica com oferta residencial contemporânea. A centralidade, o cuidado que envolveu
toda a reconversão do edifício e a qualidade dos
apartamentos, fazem deste projeto uma boa
oportunidade de investimento”. A consultora
sublinha ainda que “uma oferta cultural e de

lazer diversificada, a proximidade ao
comércio, serviços, equipamentos de
ensino e rede de transportes públicos,
fazem do número 630 da Rua de
Cedofeita, a morada ideal para quem pretende viver na Baixa.”
Francisca Dória, responsável da agência
do Porto da Quintela e Penalva acrescenta, “Estamos muito entusiasmados por iniciar a comercialização do Cedofeita 630.
Trata-se de um projeto de reabilitação
notável numa localização que se assume,
cada vez mais, como uma das mais inte-

ressantes e mais alinhada com os principais “trends” internacionais. A crescente
notoriedade que a cidade do Porto tem
vindo a ganhar junto dos nossos clientes
e investidores internacionais, fazem do
Cedofeita 630 uma aposta de certeza,
não só pelo projeto de reabilitação em si,
mas, igualmente pela sua versatilidade,
capaz impactar diversos públicos que
procuram não só soluções de habitação,
mas também oportunidades de investimento, numa cidade que se vai assumindo como um dos principais focos de atenção em Portugal e na Europa.”
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AGÊNCIAS
AD Communication
Rua São Nicolau, 2, Sala 205
4520-248 Santa Maria da Feira
Tel.: 256 391 998; Fax: 256 282 509
E-mail: ad@adcommunication.pt
Site: www.adcommunication.pt
BUSS Comunicação, Lda
Rua 8 de Setembro, 9
Casalinhos de Alfaiata
2560-428 Silveira / Torres Vedras
Tel.: 261 938 487
E-mail: info@buss.pt
Site: www.buss.pt
Exclamação Design e Comunicação
Rua Dom Afonso Henriques, 80, sala 6
4700-030 Braga
E-mail: geral@exclamacaodesign.com
Site: www.exclamacaodesign.com
Hill+Knowlton Strategies
Avenida 24 de Julho 62, piso 6
1200-869 Lisboa
Site: www.hkstrategies.com
Pressmedia
Av. Boavista, 3523, 2º S/206
4100-139 Porto
Tel.: 225 323 550; Fax: 225 323 559
E-mail:
contacto@pressmediaonline.com
Site: www.pressmediaonline.com
Pure
Rua Diogo do Couto, 1B
2799-537 Linda-a-Velha
Tel.: 214 149 550
E-mail: geral@pure.pt
Site: www.pure.pt
YoungNetwork Porto
Av. de França, 20 - sala 508
4050-275 Porto
Tel.: 226 180 451
E-mail:
geral@youngnetworkgroup.com
Site: www.youngnetworkgroup.com

Grupo B&M
Rua Industrial, 8
Zona Industrial da Ponte Seca
2510-752 Óbidos
Tel.: 262 837 230; Fax: 262 837 230
E-mail: geral@grupobm.pt
Site: www.ctesi.pt
Grupo Puma
Fornos de Cima - Calhandriz
2615-641 Alverca
Tel.: 219 587 360
Fax: 219 587 369
Site: www.grupopuma.com
FILA España Industria Química, SL
Ctra. N-340, km 948
12592 Chilches (CS) Espanha
Telm.: +34 964 590 101
Fax: +34 964 583 265
Site: www.filasolutions.com
Lenargatecnic, Lda
Rua dos Castanheiros, 11 Boa Vista
Apartado 182
2420-415 Leiria
Tel.: 244 723 720
Fax: 244 723 040
E-mail: geral@lena.pt
Site: www.lena.pt
Liveplace
Zona Industrial
6320-317 Sabugal
Telm.: 937 799 000
E-mail: geral@live-place.com
Site: www.live-place.com
Lusomapei, SA
Business Parque Tejo XXI EN 1
Km 29 - Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel.: 263 860 360
E-mail: geral@mapei.pt
Site: www.mapei.pt

DIVULGAÇÃO

Recer - Indústria de Revestimentos
Cerâmicos, SA
Apartado 20
3771-953 Oliveira do Bairro
Tel.: 234 730 500; Fax: 234 730 501/2
E-mail: recer@recer.pt
Site: www.recer.pt

CIN - Corporação Ind. do Norte, SA
Av. de Dom Mendo, 831, Ap. 1008
4471-909 Maia
Tel.: 229 405 000; Fax: 229 485 661
E-mail: customerservice@cin.com
Site: www.cin.pt

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

Gabelex - Ind. de Tectos Metálicos, SA
Rua João Evangelista Faria e Almeida,
221
4795-802 São Martinho do Campo
Tel.: 252 143 007
E-mail: gabelex@saint-gobain.com
Site: www.gabelex.pt

Reynaers Aluminium, SA
Parque Industrial Manuel da Mota
Avenida Infante D. Henrique, 17,
Apartado 234
3100-354 Pombal
Tel.: 236 209 630
Fax: 236 219 435
E-mail: portugal@reynaers.com
Site: www.reynaers.pt

Geberit - Tecnologia Sanitária, SA
Urb. Pólo Tecnológico à Estrada do
Paço do Lumiar, Lote 6, 2º A
1600-542 Lisboa
Tel.: 800 252 627; Fax: 217 930 738
E-mail: info.iberia@geberit.com
Site: www.geberit.pt
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Saint-Gobain Portugal, SA
Rua da Carreira Branca
Zona Industrial de Taboeira
3800-055 Aveiro
Site: www.weber.saint-gobain.pt

Soudal Produtos Químicos, Lda
Estrada Terras da Lagoa
Centro Empresarial Solbar, Arm. 4
2635-060 Rio de Mouro
Tel.: 219 244 803
Fax: 219 244 805
E-mail: portugal@soudal.pt
Site: www.soudal.com
Vicaima, SA
Apartado 9
3730-953 Vale de Cambra
Tel.: 256 426 300
Fax: 256 426 301
E-mail vicaima@vicaima.com
Site: www.vicaima.com

DOSSIER
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Centro de Território, Ambiente e
Construção
Escola de Engenharia da Universidade
do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães
Tel.: 253 510 200
Fax: 253 510 217
E-mail: geral@ctac.uminho.pt
Site: www.ctac.uminho.pt
Clearfire® - Lareiras Etanol
Rua Prof. João Cândido Oliveira, 11 A
1750-230 Lisboa
Tel.: 214 056 209
E-mail: geral@clearfire.pt
Site: www.clearfire.pt
Climar Lighting
Rua Estrada Real, 50
3750-866 Águeda
Tel.: 234 690 330
E-mail: geral@climar.pt
Site: www.climar.pt
Sanipower, SA
Rua Nossa Senhora de Fátima, 351,
Giesteira
Apartado 63
4495-364 Póvoa de Varzim
Tel.: 252 249 460
Fax: 252 249 469
E-mail: geral@sanipower.pt
Site: www.sanipower.pt
Universidade do Minho
Departamento de Engenharia Civil
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães
Tel.: 253 510 200
Fax: 253 510 217
E-mail: secretaria@civil.uminho.pt
Site: www.civil.uminho.pt

ECONOMIA
Banco de Portugal
Rua do Comércio, 148
1100-150 Lisboa
E-mail: info@bportugal.pt
Site: www.bportugal.pt
CI - Confidencial Imobiliário
Rua Gonçalo Cristóvão, 185, 6º

4049-012 Porto
Tel.: 222 085 009
Fax: 222 085 010
E-mail:
gestao@confidencialimobiliario.com
Site: www.confidencialimobiliario.com
Instituto Nacional de Estatistica
Av. de António José de Almeida
1000-043 Lisboa
Tel.: 218 426 100
Fax: 218 454 083
E-mail: ine@ine.pt
Site: www.ine.pt

EMPRESAS E
PRODUTOS
Fernando Pinto de Sousa, Lda
Rua Nova da Valada, 196
4535-393 Stª Mª de Lamas
Tel.: 22 744 2640
E-mail: geral@fpscoberturas.pt
Site: www.fpscoberturas.pt
Macolis, SA
IC2 - KM 131 Boa Vista
2420-399 Leiria
Tel.: 244 720 500
Fax: 244 720 509
E-mail: geral@macolis.pt
Site: www.macolis.pt
TEV2 - Distrib. de Mat. Eléctrico, Lda
Rua de Joaquim Silva Vicente
Zona Industrial da Maia I - Sector VII Lote 137
4470-434 Maia
Tel.: 229 478 170
Fax: 229 485 164
E-mail: info@tev.pt
Site: www.tev.pt

ENTREVISTA
Leca Portugal, SA
Estrada Nacional 110, s/n, Tojeira
3240-356 Avelar
Tel.: 236 620 600
Fax: 236 620 620
Site: www.leca.pt

REABILITAÇÃO
Atelier PK Arquitetos
Rua do Pinhal 67 Martinha
2765-124 Estoril
Telm.: 917 505 441
E-mail: fmr@pkarquitetos.com
Site: www.pkarquitetos.com
Pedro Ferreira Architecture Studio
Praça Filipa de Lencastre, 22, 6.º Piso,
Sala 100
4050-259 Porto
Tel.: 221 123 865
E-mail: geral@pfarchstudio.com
Site: www.pfarchstudio.com

SENTIR O CONFORTO CÁ DENTRO.
É ASSIM NA NOSSA FAMÍLIA.
A família SECILTEK trabalha para aumentar o conforto da sua casa, oferecendo uma gama
alargada de produtos para isolamento térmico e acústico, com diferentes acabamentos para
aplicação exterior. Tudo para cuidar do mais importante no interior – as pessoas.
Conheça as soluções ISOVIT e junte-se à nossa família.
SISTEMAS COMPLETOS
ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO PELO EXTERIOR
ELEVADA ADERÊNCIA

GARANTIA NA CONSTRUÇÃO
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