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do ar interior
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Divisórias Revestimentos Tetos falsos Coberturas Fachadas

Ter conforto agora é mais fácil 
A lã mineral Volcalis é um produto ecológico à base
de areia e ligante de origem biológico, disponível em
rolos e painéis, com alto desempenho térmico e
acústico, resistente ao fogo e de fácil aplicação.
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Caro e Ilustre Colega, 
 
Entramos em 2021, cheios de Esperança 
e com muita vontade de Mudança face à 
atual situação em que ainda nos encon-
tramos.  
 
A Esperança é natural na entrada de um 
Novo Ano, quando procuramos pôr em 
prática os nossos propósitos, eventual-
mente escritos no ano anterior, assim 
como o desejo de melhorar este ou aque-
le aspeto da vida pessoal ou profissional 
e até da sociedade em geral. Talvez o 
maior desejo comum da vida atual seja o 
fim da persistente crise de saúde pública 
que estamos a atravessar.  
 
Na adaptação constante que a nossa vida 
pessoal ou profissional nos obriga, leva-nos 
à conclusão que sem Mudança não há 
sobrevivência. 
 
Na vida empresarial, uma longa história 
de sobrevivência com relativo sucesso, 
corresponde à criação de riqueza de 
forma continuada quer para o interior da 

organização, quer para o meio envolvente 
onde a empresa se insere, corresponde 
também a ultrapassar os desafios e as 
dificuldades que se apresentam durante a 
sua existência. Estas organizações são 
consideradas resilientes, e são tão apre-
ciadas quando assim são classificadas. 
 
Também a nossa Associação tem mostra-
do ao longo dos seus 66 anos de ativida-
de esta capacidade de se adaptar aos 
tempos que cada momento da vida do 
setor foi exigindo. Sempre se soube rein-
ventar e adaptar às necessidades dos 
Associados mesmo com as crises que o 
setor foi atravessando.  
 
Hoje posso dizer aqui, com orgulho, que a 
Associação dos Materiais de Construção 
está cada vez mais ao serviço dos 
Associados e há um nítido e crescente 
sentimento de utilidade que está a ser 
aproveitado pelo Comerciante Inde pen -
dente de Materiais de Cons trução. Aqui a 
criação de riqueza não é a evolução posi-
tiva do montante de capitais próprios no 
seu balanço, mas sim a medida em que 

cria valor para os seus Associados e os 
ajuda a criar riqueza e sustentabilidade a 
longo prazo. 
 
Quanto ao futuro, como referi no início, é 
de Esperança, mas também centrado na 
necessidade de Mudança que, sendo 
constante, obriga a Direção e a Equipa da 
APCMC à permanente procura de solu-
ções para os problemas e anseios que 
assolam os nossos Associados.  
 
Procuraremos estar mais próximos do 
Ilustre Colega e assim melhor compreen-
der a resposta a dar às dificuldades e 
desafios de se colocam e venham a colo-
car.  
 
Tenho a Esperança de que daqui a um 
ano estejamos a fazer o balanço de mais 
um período de criação de valor para os 
Ilustres Colegas. 
 
Faço votos de um Ano Novo cheio de 
Pros peridade, Saúde e Espírito Asso cia -
tivo. 
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CARLOS ROSA 
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“A ideia foi reproduzida em diferentes ver-
sões por outras empresas, mas estamos ple-
namente convencidos que os nossos painéis 
são únicos. Trata-se do primeiro material 
deste tipo produzido integralmente por um 
fabricante através de um processo inovador 
patenteado, o que assegura a sua qualidade 
e acabamento único”, explica Michel García 
Ruiz, Brand Manager da EQUITONE. 
 
“Concebemos esta linha em colaboração 
com vários arquitetos e levamos a cabo um 
vasto trabalho de investigação para chegar a 
este design. Ao contrário de outros produtos, 
os nossos painéis têm um aspeto mineral 
muito natural que é muito apreciado pelos 
profissionais. Não só a comprovada qualida-
de do nosso painel e a sua versatilidade 
marcam a diferença, como outros produtos 
similares no mercado não têm a profundida-
de e o corte do nosso produto e não geram 
esse efeito 3D tão apreciado pelos arquite-
tos. São produtos muito mais planos”. 
 
Tal como outros produtos de EQUITONE, 
estes painéis são fabricados de acordo com 
critérios máximos de sustentabilidade e 
durabilidade, são resistentes ao fogo, absor-
ventes acústicos, resistentes à água e a tem-
peraturas extremas, produtos químicos, 
organismos e respeitam o meio ambiente, 
sem emitir gases nocivos. 
 
FONTE: WOODTARGET 

Santa Casa da Misericórdia de Valpaços é destaque em campanha internacional da EQUITONE [linea]

O design tridimensional exclusivo dos pai-
néis de fibrocimento EQUITONE [linea] 
joga com a luz natural para produzir efeitos 
visualmente cativantes, num produto que 
conquistou muitos arquitetos pelas suas 
características e um aspeto natural que dá 
vida aos edifícios através das suas inúme-
ras possibilidades estilísticas. 
 
O material, criado em 2014, depois de um 
árduo processo de investigação, é fabrica-
do com uma tecnologia patenteada que 
assegura a sua qualidade e estética. Seis 
anos depois, a sua utilização em importan-
tes obras de referência e edifícios emble-
máticos volta a colocar o material na van-
guarda da arquitetura. 
 
Para evidenciar as qualidades deste mate-
rial, o grupo ETEX está a promover uma 
campanha a nível internacional, onde a 
obra da Santa Casa da Misericórdia de 
Valpaços é um dos projetos destacados, 
por fazer uma utilização do produto que 
testa a sua versatilidade e beleza, mostran-
do as possibilidades de jogar com as som-
bras. Desenhado pelo estúdio Santos-
Gaia, este projeto foi alvo de uma aplicação 
especial de EQUITONE [linea] com uma 
composição de peças angulares colocadas 
em direções diferentes, para que as ranhu-
ras nos painéis criassem efeitos impressio-
nantes de iluminação, contraste e tons. O 
centro de saúde de A Laracha, na Galiza, o 

Auditório Nacional de Dança ou Teatro de 
Budapeste são outros exemplos claros 
das múltiplas possibilidades de um mate-
rial tão versátil como o EQUITONE 
[linea]. 
 
Criados em estreita colaboração com pro-
fissionais de arquitetura, os painéis 
EQUITONE [linea] reinventaram o con-
ceito de fachada com um material que 
mostra uma textura linear que realça a 
textura interna bruta do núcleo. Em cada 
momento do dia, o ângulo de mudança 
da luz dá uma aparência diferente às 
fachadas em que estes painéis estão ins-
talados. 
 
A aparência em constante mudança do 
material chama a atenção e mantém o 
olhar “preso”. Inspirado na mão humana, 
as suas proporções são familiares e agra-
dáveis ao toque. O produto, colorido na 
massa, revela uma complexidade e inte-
gridade únicas numa estrutura geométri-
ca, na qual as fibras criam uma textura 
geométrica em que as fibras criam uma 
textura delicada, trazendo detalhes natu-
rais e subtileza de uma beleza arrojada. 
 
Desde o seu lançamento, o design inova-
dor e original deste produto e a sua utili-
zação crescente em projetos singulares 
criou uma tendência e inspirou várias ver-
sões no mercado. 

Divulgação
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Soluções FILA para a Recuperação da Real Fábrica de Artillería de Sevilha 

fornos, 500, 600 e 700 quintais de bronze, 
foram construídos no século XVIII. O 
Ministério das Índias encomendou em 1789 
"o fornecimento de artilharia para as 
Américas", embora desde o século XVI 
eles já tivessem trabalhado para a Casa de 
la Contratación fabricando canhões.  
 
Durante a Primeira Guerra Mundial, a fábri-
ca dedicou-se à produção de canhões 
Krupp e Schneider, e granadas.  
 
A 30 de junho de 1959, a empresa passou 
para as mãos da Empresa Nacional Santa 
Bárbara de Industrias Militares, empresa 
pública criada pelo Instituto Nacional da 
Indústria, sem que o Exército Espanhol per-
desse a prioridade sobre ela e, após um 
período de transferência, a integração 
entrou em vigor em 1969. A fábrica encer-
rou a sua atividade em 1991.  
 
A fábrica está a sofrer uma grande reestru-
turação e a criação do futuro “Centro 
Magallanes” não só salvará a Fábrica de 
Artilharia de Sevilha do abandono, mas 
também lhe devolverá o seu aspeto original 
de finais do século XVIII.  
 
A Fila encarregou-se de limpar, hidratar e 
consolidar a proteção dos 5.380 m² de cal-
çadas em barro antigo original da espeta-
cular cobertura pedonal, um percurso que 
poderá ser visitado no futuro e que com 
suas lanternas e montes constitui um dos 
grandes atrativos do complexo. 
 
A primeira fase da intervenção teve como 
objetivo a eliminação dos resíduos das 
novas juntas com DETERDEK PRO, o 
detergente desincrustante de ação leve-
mente ácida que não emite gases tóxicos e 
respeita o material, o utilizador e os ele-
mentos metálicos. Em seguida, as incrusta-
ções de verdete, bolor, enegrecido e líque-
nes foram removidas com o produto ALGA-
CID, um detergente ideal para limpar a 
fundo as superfícies exteriores atacadas 
pelos agentes atmosféricos.  
 
Depois de seca a argila, foi aplicado o pro-
tetor anti-infiltração hidrorrepelente SALVA-
TERRAZZA que, graças aos seus compo-
nentes, tem permitido reforçar a estrutura 
da argila sem alterar o seu aspeto estético. 
A aplicação do produto SALVATERRAZZA 
tem permitido melhorar a drenagem da 
água da chuva evitando possíveis infiltra-
ções, inclusive em rachadelas e fissuras.  
 
Os produtos foram fornecidos pela “MRG 
Materiales Reformas Generales” de 
Umbrete (Sevilha), ponto de venda Fila, e o 
tratamento efetuado pela Trata.dos de 
Sevilla, equipa especializada na recupera-
ção e tratamento de superfícies recomen-
dada pela FILA. 

A Real Fábrica de Artillaría de Sevilha, cata-
logada como Local de Interesse Cultural na 
categoria Monumento, foi fundada em1565 
com o objetivo de fabricar armas de forma 
sistemática e contínua. Sabe-se que existiu 
uma primeira oficina em 1525 e que Juan 
Morel fabricava canhões em Sevilha antes 
dessa data.  
 
Em 1568 a fábrica ganhou notoriedade e 
Felipe II ordenou à Casa de la Contratación 
que fornecesse a Bartolomé Morel, filho de 
Juan, cobre e estanho para fazer canhões. 
Bartolomé também fabricaria o Giraldillo, 

vários sinos da Giralda, o tenebrário e o 
púlpito da Catedral de Sevilha. A saga de 
Morel aparentemente terminou com Juan 
Morel Riber, neto de Juan Morel, passan-
do depois para as mãos de Pedro Gil 
Vambel. Em 1634 foi adquirido pelo 
Estado. 
 
Após várias obras de ampliação e moder-
nização, o complexo foi ampliado e rees-
truturado em 1782 sob a direção do 
arquiteto Vicente de San Martín, que lhe 
conferiu o caráter barroco e monumental 
com que é hoje conhecido. Três grandes 
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Geberit - higiene 360º nas casas de banho atuais

que facilitem a limpeza e eliminem os recantos 
onde se possa acumular sujidade. Estas são as 
três propostas fundamentais da Geberit: 
 
1. INSTALAR UM AUTOCLISMO DE INTERIOR. Quanto 
menos elementos da casa de banho estiverem à 
vista, menos superfícies estarão ao alcance das 
mãos dos utilizadores. Instalar um autoclismo de 
interior é uma proposta simples, inovadora e 
muito higiénica que gera superfícies lisas e elimi-
na as zonas de difícil acesso para limpar.   
 
2. ELEVAR A SANITA E OS MÓVEIS. A escolha perfeita 
para uma casa de banho fácil de limpar é combi-
nar o autoclismo de interior com sanitas, bidés, 
lavatórios e móveis suspensos, que não tocam no 
chão da divisão. Assim, sem obstáculos, limpar o 
chão transforma-se numa tarefa fácil e rápida.  
 
3. SANITAS DE DESIGN RIMFREE®. A lógica neste caso 
é a mesma: não é preciso limpar mais, mas esco-
lher elementos que evitem a acumulação de suji-
dade. As sanitas de design interior Rimfree® eli-
minam o rebordo para a descarga da água, lim-
pam-se tão facilmente como uma chávena de 
café e tornaram-se imprescindíveis naquelas ca -
sas de banho que procuram a máxima higiene.  
 
Se, além disso, também quisermos um ar limpo, 
concretamente livre de maus cheiros, nada como 
o sistema que os elimina no local onde têm ori-
gem, ou seja, no interior da bacia da sanita. Não 
se trata de magia, mas de um módulo de elimina-
ção de cheiros «smart» que funciona quando 
deteta um utilizador na sanita, recolhe os maus 
cheiros no seu interior, conduze-os para um filtro 
onde os purifica e devolve o ar limpo e fresco à 
casa de banho, através da placa de descarga do 
autoclismo de interior. Uma solução silenciosa e 
inovadora que põe a cereja no topo do bolo à 
higiene 360º da casa de banho. 

Para a Geberit, especialista em louça sani-
tária e tecnologia para a casa de banho, 
não se trata de dedicar mais horas a limpar, 
mas de adaptar ou alterar os elementos 
para que as casas de banho sejam divisões 
muito mais higiénicas do que têm sido até 
agora. Assim, a marca propõe soluções 
contactless e soluções de limpeza fácil para 
conseguir uma higiene 360º, quer seja nas 
casas de banho dos estabelecimentos pú -
blicos como nas casas de banho privadas.  
 
SOLUÇÕES CONTACTLESS PARA IR À CASA 
DE BANHO SEM PRECISAR DE TOCAR EM 
NADA COM AS MÃOS 
 
Num momento como o atual, as soluções 
sem contacto passam a ser imprescindíveis, 
sobretudo nas casas de banho públicas e 
semipúblicas. Estes são os cinco indispen-
sáveis para conseguir casas de banho higié-
nicas e seguras: 
 
1. ABERTURA E FECHO AUTOMÁTICO DE LUZES E 
PORTAS. Os sensores de deteção de utiliza-
dores vieram para ficar. E se estávamos 
habituados a eles para ativar a luz ao entrar 
em muitas casas de banho públicas, agora 
impõe-se também a sua aplicação para abrir 
e fechar as portas de forma automática.  
 
2. SISTEMAS CONTACTLESS PARA A DESCARGA 
DAS SANITAS E DOS URINÓIS. As casas de 
banho de muitas infraestruturas grandes e 
inovadoras como estádios ou aeroportos já 
contavam com sensores de utilizador por 
infravermelhos para ativar a água da sanita 
ou do urinol depois da utilização. Chegou o 
momento de também optarem por esta 
opção outros estabelecimentos como 
hotéis, bares e restaurantes. 

Para assegurar o conforto dos clientes, é 
preciso escolher modelos de qualidade, 
com sensores que garantem uma boa 
descarga graças ao correto ângulo de 
deteção do utilizador. 
 
3. DISPENSADOR DE SABÃO ELETRÓNICO. 
Outro «must» a ter em conta é o dispen-
sador de sabão eletrónico. Não servirá de 
nada não tocar na zona da sanita se a 
área do lavatório não respeitar os mes-
mos padrões sem contacto.  
 
4. TORNEIRAS QUE SE ATIVAM AO DETETAR O 
UTILIZADOR. A água da torneira também 
deve fluir automaticamente se quisermos 
uma casa de banho 100% contactless. 
Existem modelos cujos sensores por 
infravermelhos detetam o utilizador com 
grande eficácia e que, além disso, dão 
lugar a uma importante poupança de 
água. Conseguem um design esbelto e 
elegante graças ao facto de os compo-
nentes eletrónicos se instalarem fora do 
corpo da torneira, numa caixa protegida 
da zona de água que se instala debaixo 
do lavatório.  
 
5. SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO. Não 
devemos sair da casa de banho sem 
secar bem as mãos, por isso impõe-se a 
instalação de secadores eficazes, que 
detetem as mãos do utilizador à primeira 
e façam uma secagem potente e rápida.  
 
SOLUÇÕES INOVADORAS PARA UMA CASA 
DE BANHO SEMPRE LIMPA 
 
Para conseguir uma higiene 360º, a utili-
zação da casa de banho sem contacto 
deve ser complementada com soluções 
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As alvenarias Leca® conciliam um excelente 
isolamento térmico e acústico com uma boa 
resistência mecânica e excelente comporta-
mento ao fogo, permitindo realizar paredes 
que satisfazem integralmente exigências co -
mo: estabilidade mecânica, segurança ao 
fogo, conforto acústico, durabilidade, facili-
dade de execução e economia. 
 
Para além da durabilidade intrínseca dos 
materiais tendo por base ligantes hidráuli-
cos, as alvenarias Leca® Blo co, além do 
excelente comportamento técnico, são 
fáceis de executar e o seu custo global é 
muito competitivo em relação às soluções 
tradicionais de paredes. 
 
As alvenarias Leca® Bloco são compatíveis 
com os aparelhos tradicionais de assenta-
mento, com os materiais e soluções de 
revestimento e acabamento - tradicionais ou 
não - e ainda com as soluções mais sofisti-
cadas e menos comuns, como a fachada 
ventilada, por exemplo. 
 
É possível, adotando disposições construti-
vas adequadas, assentar os blocos Leca® 

sem contrafiamento, com juntas verticais ali-
nhadas, tirando assim partido estético deste 
tipo de aparelho. Nas paredes realizadas a 
partir da gama Leca® Bloco podem embutir-
se instalações e equipamentos, ou proceder-
se a suspensões de forma análoga à adota-
da nas paredes realizadas com elementos 
tradicionais. 

A gama Leca® Bloco é composta por diver-
sos tipos de blocos produzidos com betão 
leve em que os agregados naturais foram 
substituídos, em parte ou na totalidade, por 
agregados de argila expandida Leca® com 
granulometria selecionada para realçar as 
suas características de resistência mecâni-
ca, leveza e isolamento. A gama de solu-
ções Leca® Bloco permite a construção de 
alvenarias exteriores ou interiores que con-
tribuem para um habitat mais sustentável. 
 
O Bloco Térmico Leca® é o modelo mais 
conhecido de toda a gama. Mas existem 
outros modelos, cada um com característi-
cas e funções específicas. A Leca Portugal, 
com o apoio técnico de várias entidades, 
desenvolveu sete modelos de Blocos Leca® 
para alvenaria: 
 
• Bloco Térmico® Leca® e Bloco Con for to®, 
para alvenarias exteriores;  
 
• Inter Leca® e Isolsónico®, para al ve narias 
interiores;  
 
• Drenobloco®, Soundconfort e Mur som®, para 
alvenarias especiais.  

Blocos Leca®: conhece todos os modelos? 

Para mais informações sobre as alvenarias 
Leca®, a Leca Portugal convida a assistir a um 
conjunto de webinars que se realizaram durante 
2020, focados nesta temática, que estão dispo-
nibilizados online em   
https://www.leca.pt/multimedia/webinars-
demand/  
 
Sempre que comprar Blocos Leca® não esqueça 
de solicitar o “Certificado de conformidade e 
controle de produto”. 
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Sistema de panos de limpeza da MEWA

“O nosso objetivo é digitalizar, até 2024, todos 
os processos e linhas de produção tanto quan-
to possível”, informa Uwe Schmidt, Diretor 
Técnico de Produção & Logística da MEWA. 
Assim, a empresa continua, com determina-
ção, o processo de transformação digital ini-
ciado há dez anos. Foi no planeamento de 
uma instalação para o tratamento dos panos 
de limpeza reutilizáveis na Alemanha, inaugu-
rada em 2011, que a MEWA decidiu dar supor-
te com tecnologia digital aos processos para 
técnicos e responsáveis. “A nossa aproxima-
ção foi, desde o princípio, um conceito holísti-
co: desde as operações procedimentais e res-
petiva gestão de energia necessária até aos 
processos resultantes da produção como o 
tratamento de água fresca e residual”, explica 
o responsável. 
 
SISTEMA DE PANOS DE LIMPEZA COM STANDARDS DE 
QUALIDADE E DE SERVIÇO 
 
O sistema de reutilização da MEWA é um forte 
aliado de fábricas e oficinas de pequena, 
média e grande dimensão. A MEWA recolhe os 
panos usados à hora combinada, lava-os de 
acordo com as normas, realiza um controlo 
rigoroso de qualidade e devolve-os limpos ao 
cliente. A digitalização ajuda aqui a controlar 
perfeitamente todos os processos e assegura 
que os panos da MEWA mantêm, a 100 por 
cento, a sua forma e capacidade de absorção. 
 
Um círculo complexo de um sistema de con-
trolo com várias estações de teste garante que 
cada pano que volta ao cliente cumpre os ele-
vados padrões de qualidade. A seguir à lava-
gem, os panos são controlados visualmente. 
Os colaboradores da MEWA inspecionam 
todos os panos e veem se estão limpos, gas-
tos, se têm buracos ou franjas. Segue-se o 
controlo automatizado: os panos são pesados. 
Todos os panos novos têm o mesmo peso, 
mas perdem massa ao longo da repetida utili-
zação. Peso a menos na balança significa, 
portanto: pano gasto. E peso a mais? É um 
indício a restos de sujidade ou resíduos com 
óleos, tintas ou limalha. Os panos demasiado 
leves são retirados automaticamente, enquan-
to os demasiado pesados voltam a ser lava-
dos. Por fim, os panos passam por detetores 
de metal que excluem os panos com resíduos.  
 
A MEWA prevê instalar dashboards de produ-
ção digitais em todas as suas fábricas para 
obter uma visão geral sobre os números 
essenciais de identificação dos processos. 
Desta forma, é possível controlar o consumo 
dos recursos e aumentar a eficiência das ins-
talações. “A digitalização indica-nos a disponi-
bilidade das instalações, a estabilidade do pro-
cesso e a nossa produtividade. Apoia-nos tam-
bém em prestar um serviço ao cliente com os 
mesmos standards de qualidade e de serviço 
a nível europeu, de forma económica e com 
pontualidade”, sublinha Uwe Schmidt. 
 
FONTE: BUSS COMUNICAÇÃO 

A MEWA aposta na digitalização das instalações e dos processos de serviço (Foto: MEWA)

O pano de limpeza ultra-absorvente da MEWA está em grande forma - sempre e a 100 por cento, graças ao rigoroso sistema de 
controlo de qualidade da empresa (Foto: MEWA)

Com a transformação digital, a MEWA otimiza os seus standards de qualidade e aumenta a satisfação dos clientes (Foto: MEWA)



OLI conquista imobiliário de luxo no Uruguai

A OLI foi selecionada para o projeto imobiliário de 
luxo “The Colette”, localizado em Ma nantiales, 
uma das praias mais bonitas de Punta de Este, no 
Uruguai. 
 
Idealizado pelo criativo argentino Fernando 
Álvarez Castillo e projetado pelo gabinete de arqui-
tetura Estudio Ramos (Buenos Aires e Nova 
Iorque), este empreendimento selecionou mate-
riais de construção de referência ao nível da arqui-
tetura sustentável. 
 
Nos exteriores, destacam-se o betão, a madeira e 
a pedra local, e nos interiores as melhores marcas 
internacionais - autoclismos portugueses, torneiras 
alemãs e móveis de cozinha italianos. 
 
As casas de banho dos 46 apartamentos, assim 
como as de apoio à piscina interior, ginásio e spa, 
foram equipadas com autoclismos interiores OLI 
120 PLUS e OLI 74 PLUS, que se destacam pela 
elevada eficiência hídrica, as placas de comando 
Slim Inox e Slim Branco, com design minimalista, 
e estruturas de suporte de bidé. 
 
O empreendimento “The Colette” junta-se a outros 
projetos de referência que a OLI tem conquistado 
na América do Sul, aplicando as suas soluções 
hidricamente sustentáveis e ambientalmente res-
ponsáveis. 
 
FONTE: AD COMMUNICATION 
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Família MORCEM GROUT - Para as fixações mais exigentes I Grupo Puma 

Uma das aplicações mais exigentes 
e delicadas na indústria e obras 
públicas é o enchimento de supor-
tes de maquinarias, da parte inferior 
de placas de apoio ou a realização 
de fixações e pernes. Nestes casos 
requerem-se argamassas muito 
fluídas, de retração compensada e 
elevadas resistências iniciais e 
finais. 
 
A família MORCEM GROUT é a 
solução do Grupo Puma para este 
tipo de instalações: 
 
O MORCEM GROUT 500 utiliza-se 
para espessuras de 5 - 200 mm (até 
500 mm em espaços confinados). A 
sua resistência à compressão aos 
28 dias é superior a 65 N/mm2. 
 
Para aplicações de alta exigência, 
onde se requeira uma resistência me -
cânica muito elevada, o produto reco-
mendado é o MORCEM GROUT 500 
PLUS, apto para espessuras com-
preendidas entre 20 - 200 mm (até 
500 mm em espaço confinados) e 
com uma resistência à compressão 
aos 28 dias superior a 90 N/mm2. 

12

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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O sistema de correr da próxima geração da Reynaers

cas de design com MasterLine 8, significa 
menos transporte, menos stock e mais con-
sistência entre as soluções de alumínio. Os 
processos de instalação são simples e “à 
prova de erros”, permitindo que o processo 
flua com esforço mínimo, do início ao fim. 
Componentes de ferragens, como suportes 
de vidro, pontos de fecho e kit de gaches são 
fáceis de posicionar e ajustar, enquanto 
sobreposições maiores garantem um acaba-
mento qualitativo durante e após o processo 
de instalação.  
 
A versatilidade dos sistemas MasterPatio e 
MasterLine permite adaptar a solução pro-
posta aos desejos do cliente de forma eficaz. 
A reputação da Reynaers para produtos de 
qualidade com alta tecnologia e a introdução 
contínua de novidades dos seus sistemas, 
traz aos profissionais do sector uma ampla 
gama de possibi lidades. 
 
SUSTENTABILIDADE NO ADN  
 
Fiel à sua vocação, a Reynaers deu nova-
mente uma forte ênfase à longevidade e efi-
ciência energética. Ao utilizar poliamidas 
PA6.6 recicladas, as emissões de CO2 da 
produção do sistema são reduzidas em 1130 
toneladas / ano. 
 
Para a variante de 2 carris de MasterPatio, é 
possível atingir um valor Uw de <0,8 W / m²K, 
para as 2 variantes de monocarril atinge-se 
até 0,75 W / m²K, o que significa que todas as 
3 variantes podem atingir um nível Minergie 
ou um nível Passive House. Os designers de 
produto colocaram um grande foco na utiliza-
ção do sistema e nas baixas necessidades de 
manutenção, sem sacrificar os acabamentos 
de alta qualidade. 

ocul tos ou embutidos nos perfis. Além disso, 
os perfis visíveis são coerentes em todas as 
folhas, perfis de reforço e travessas. 
 
MasterPatio permite projetar uma fachada 
minimalista, do chão ao teto. A altura das 
folhas até 3,6 m e peso máximo de 400 kg 
para folhas móveis foram testados com 
sucesso e podem ser aplicadas em projetos 
exigentes. As suas folhas reversíveis permi-
tem envidraçados interiores e exteriores com 
os mesmos perfis. Os perfis de revestimento 
reforçam a estanquidade, mesmo com ven-
tos fortes de até 600Pa. 
 
Ao longo do seu desenvolvimento, o design 
minimalista foi sempre o principal conceito. 
Isto resultou nas vistas estreitas do 
MasterPatio com relações de vidro para per-
fil de até 90%, permitindo superfícies mais 
alinhadas e transparentes, mas robustos e 
fortes o suficiente para todas as aplicações. 
O aro pode ser totalmente oculto e as folhas 
têm as mesmas larguras visíveis - de 87 mm 
- que o MasterLine 8. Sempre que aplicável, 
os sistemas partilham dimensões para tor-
nar a junção simples, eficiente e bonita. 
 
MAIS É MENOS, ATÉ NA CONSTRUÇÃO  
 
O sistema foi desenhado para fornecer aos 
fabricantes um processo de transformação 
fácil, confiável e descomplicado; reduzindo 
substancialmente o risco de correções. A 
velocidade de fabricação é aperfeiçoada 
através de recursos como drenagem pré-
maquinada e fácil alinhamento dos compo-
nentes do sistema. Como resultado da varie-
dade de comprimentos de perfis diferentes, 
produz-se com menor desperdício. O facto 
de o sistema partilhar artigos e característi-

A Reynaers Aluminium, líder Europeia forne-
cedora de soluções em alumínio para a 
arquitetura sustentável, lança o sistema de 
correr MasterPatio. Este sistema de correr-
elevatório da próxima geração destaca-se 
pelo design minimalista, desempenhos de 
isolamento térmico e conforto superior, oti-
mizado para produção e instalação. 
MasterPatio é compatível com o sistema 
MasterLine 8 e oferece vários estilos de 
design distintos. MasterPatio vai ao encon-
tro das principais necessidades dos arquite-
tos, fabricantes e clientes finais, como resul-
tado da colaboração, próxima e contínua, 
com a Reynaers; tanto no desenvolvimento 
de produtos como em projetos. 
  
MasterPatio foi concebido para ir ao encon-
tro de um amplo leque de necessidades do 
mercado identificadas pelas várias partes 
interessadas, como arquitetos e fabricantes. 
O resultado: um produto Master da 
Reynaers, concebido para apoiar a liberda-
de criativa dos arquitetos, para potenciar a 
mestria dos fabricantes e para melhorar a 
qualidade de vida dos proprietários. 
 
DESIGN MINIMALISTA E LIBERDADE ARQUITETÓNI-
CA  
 
MasterPatio da Reynaers Aluminium foi 
desenhado para complementar a gama 
MasterLine 8. A diversidade dos produtos 
MasterLine 8 - em conjunto com o desem-
penho e as dimensões de MasterPatio - tor-
nam-no adequado para uma vasta gama de 
aplicações, com elevada resistência à carga 
do vento mesmo em edifícios em altura e 
desempenhos térmicos ao nível Passive 
House. A maioria dos componentes e aces-
sórios, como fechaduras e gaches, são 
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seus planos de crescimento num merca-
do-chave para a marca: Portugal. 
 
A RUBI Portugal, uma das filiais históricas 
do grupo que opera em Coimbra desde 
1984, mudou-se para uma nova unidade 
com um maior espaço de escritórios. 
Igualmente, foram reforçadas as áreas do 
serviço de pós-venda e assistência técni-
ca, permitindo melhorar o nível de serviço 
existente. 
 
Adicionalmente, a RUBI Portugal continua 
a apostar na formação de profissionais, 
pelo que a novas instalações possuem 
também um espaço de formação e 
demonstração de produtos, duas verten-
tes que sempre foram fundamentais para 
o desenvolvimento da empresa. 

Por último, a RUBI Portugal possui uma 
área de showroom onde poderá apre-
sentar fisicamente as últimas novidades 
dos produtos RUBI, para que clientes e 
profissionais as possam conhecer e tes-
tar fisicamente. 
 
O Grupo RUBI, que opera a nível mun-
dial, oferecendo soluções ao colocador 
através de uma gama de produtos de 
alta tecnologia na vanguarda do sector, 
dando formação contínua ao colocador 
e contribuindo assim para uma maior 
profissionalização do sector.  
 
A RUBI conta com uma equipa espalha-
da pelos cinco continentes, sempre 
atenta às necessidades do utilizador 
final. 

A filial de RUBI Portugal, fundada em 
1984, inaugurou instalações para melho-
rar o nível de serviço e visibilidade da 
mar ca no país. 
 
O objetivo principal desta mudança é 
estar cada vez mais próximo dos profis-
sionais, dando-lhes a conhecer as melho-
res opções que se encontram no merca-
do. 
 
O Grupo RUBI, com 11 filiais em todo o 
mundo e com a marca RUBI presente em 
mais de 120 países, continuam a desen-
volver, fabricar e comercializar ferramen-
tas e utensílios para estar ao lado do 
colocador e profissional da construção. A 
crise global não parou o grupo empresa-
rial, com o processo continuidade aos 

O Grupo RUBI inaugura novas instalações em Portugal
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Adicionalmente, como a saúde e o bem-
estar se tornaram ainda mais importantes 
nos últimos meses, a Schindler identificou a 
necessidade de soluções inovadoras con-
tactless. Em resposta, esta nova geração 
incorpora nas soluções existentes novas 
funcionalidades, através de painéis de con-
trolo ativados por gestos e uma interface 
que permite aos utilizadores interagir remo-
tamente com o painel através do smartpho-
ne, com a app myPORT. 
 
Em linha com a apresentação da nova gera-
ção de ascensores, a Schindler está tam-
bém a relançar o Schindler Digital Plan, 
uma ferramenta web para arquitetos e 
designers planearem o ascensor, de acordo 
com as suas necessidades específicas. A 
nova gama de ascensores também emite 
menos CO2 e tem um menor impacto am -
biental em comparação com outras solu-
ções atuais. 
 
 

proprietários supervisionar o desempenho 
dos equipamentos em tempo real. 
 
“Colocámos novamente o extra no que nos 
torna extraordinários e com ele construímos 
uma nova geração de ascensores modula-
res a pensar nos Clientes e nos passagei-
ros” refere Christian Schulz, Schindler’s 
Head of Group Operations and Member of 
the Group Executive Committee. “Um exem-
plo é que o ascensor pode agora facilmente 
ser utilizado como uma plataforma de 
infoentretenimento”. 
 
A nova gama também permite o acompa-
nhamento da performance em tempo real, 
assim como a manutenção, reduzindo o 
tempo de inatividade das unidades, ao 
mesmo tempo que integra o sistema PORT 
da Schindler, para gestão contactless do trá-
fego. Todas estas funcionalidades são 
suportadas por elevados padrões de segu-
rança. 
 

A Schindler anunciou recentemente o lança-
mento de uma nova geração de ascensores 
modulares, aos quais incorpora recentes 
inovações tecnológicas. Além disso, conta 
com serviços digitais adicionais que permi-
tem uma experiência de utilizador totalmen-
te nova. 
 
O rápido processo de urbanização, aliado 
ao aumento do envelhecimento populacio-
nal, levam à procura por cidades mais inteli-
gentes, que colocam as pessoas em primei-
ro plano. Em resposta a esta realidade, a 
Schindler criou uma gama de ascensores 
com base numa nova abordagem modular, 
com sistemas e componentes harmoniza-
dos. 
 
Além de proporcionar uma experiência de 
utilização mais integrada e interativa, a nova 
gama potencia o aspeto e a sensação de 
andar de elevador, ao mesmo tempo que dá 
maior liberdade aos arquitetos e permite aos 

Schindler lança novos ascensores modulares
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Naturdor® Stained Extra da Vicaima na vanguarda das tendências de décor

A pensar especialmente nos profissio-
nais que procuram uma perspetiva dis-
tinta para enriquecer os interiores dos 
seus projetos, a Vicaima, um dos 
maiores players europeus no design e 
produção de soluções de vanguarda 
para portas, aros, roupeiros e painéis, 
acaba de lançar a nova gama de 
revestimentos Naturdor® Stained Ex -
tra. 
 
Os novos tons tendência Warm 
Umber, Dark Taupe e Charcoal Brown, 
enriquecem esta nova gama única, 
com tonalidades exclusivas, que criam 
ambientes envoltos em sofisticação. 
Esta sugestão inovadora caracteriza-
se pela essência da folha de madeira 
natural de freixo, de veio listado, com 
velaturas contemporâneas e acaba-
mento mate. 
 
Indicados para aplicação em vários 
sectores como habitação e hotelaria, 
os novos revestimentos Naturdor® 
Stained Extra, com designs dos mais 
simples aos mais dramáticos, acom-
panham as tendências da arquitetura 
moderna e de decoração. Esta nova 
gama de revestimentos está também 
disponível para portas corta-fogo, por-
tas acústicas e portas de segurança, 
roupeiros e painéis, criando uma sim-
biose única e perfeita entre espaços. 
 
No incentivo de uma construção amiga 
do ambiente, as soluções com 
Naturdor® Stained Extra estão disponí-
veis com certificação FSC® (Forest 
Stewardship Council®), entidade que 
assegura que o percurso efetuado 
pelas matérias-primas, desde a flores-
ta até ao consumidor final, é feito de 
forma responsável, sem pôr em risco 
as florestas. 
 
As novas tonalidades Naturdor® Stai -
ned Extra, juntam-se, assim, à diversi-
ficada gama de revestimentos da 
Vicaima, garantindo a dinâmica on 
trend e posicionando, uma vez mais, a 
marca na vanguarda das tendências 
de decoração. 
 
 





Pretende-se, desta forma, ajudar os 
especialistas em pavimentos a melhorar o 
desempenho e a produtividade em obra, 
bem como a garantir o resultado final dos 
seus projetos.  
 
Ao longo das 63 páginas do guia, os 
especialistas da área poderão encontrar 
informação técnica sobre o diagnóstico e 
preparação dos suportes assim como ele-
mentos detalhados sobre os diversos pro-
dutos e sistemas que integram a nova 
gama de soluções para pavimentos 
weberfloor.  
 
Este guia marca ainda um ponto de vira-
gem no processo de impressão das ferra-
mentas Saint-Gobain Weber. É totalmente 
impresso em papel reciclado, espelhando 
a preocupação com a proteção ambiental 
e o compromisso da marca com a susten-
tabilidade. 

A oferta weberfloor integra sobre a forma 
de sistemas uma grande diversidade de 
soluções, desde argamassas de enchi-
mento com incorporação de argila 
expandida para melhoria do desempe-
nho térmico e acústico, passando por 
betonilhas, autonivelantes cimentícios, 
adesivos para instalação de pavimentos 
resilientes, resinas epóxi, revestimentos 
minerais, entre outros. 
 
Com a garantia de qualidade e seguran-
ça Weber, as soluções técnicas da nova 
gama weberfloor reforçam o compromis-
so da marca com a inovação e a perfor-
mance, oferecendo opções mais susten-
táveis e de elevado desempenho, fáceis 
de instalar e capazes de aumentar a pro-
dutividade em obra. 
 
Ainda destinado especialmente aos pro-
fissionais do segmento dos pavimentos, 
a marca lançou um Guia do Especialista 
weberfloor. Este guia apresenta-se como 
uma ferramenta de apoio à seleção e 
aplicação adequada dos produtos e solu-
ções weberfloor.  

As soluções weberfloor representam 
uma oferta integrada, permitindo ao 
cliente desenvolver a totalidade do seu 
projeto com sistemas Weber. 
 
Estas soluções destinam-se a três gran-
des áreas: regularização e nivelamento 
de pavimentos, revestimento de pavi-
mentos e pavimentos industriais. 
 
Porque há um chão que nos une. Agora 
com a oferta alargada da nova gama, é 
este o mote da campanha de lançamen-
to da mais recente linha de produtos e 
sistemas para pavimentos da Saint-
Gobain Weber, a gama weberfloor.  
 
A nova oferta weberfloor corresponde 
ainda às exigências de segmentos espe-
cializados do mercado, como os instala-
dores de pavimentos resilientes e de 
madeira ou dos especialistas de pavi-
mentos industriais e decorativos. O 
cliente pode agora desenvolver a totali-
dade do seu projeto de pavimento com 
sistemas Weber, desde o enchimento 
até ao revestimento final. 

Nova gama de soluções para pavimentos weberfloor
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A nova loja da Moviflor inaugurou em 
Viseu no passado mês de novembro. 
Uma loja que contou com um investi-
mento de 12 milhões de euros e que 
com esta abertura se torna o maior cria-
dor de emprego no distrito de Viseu em 
2020.  
 
A Marca de Mobiliário e Decoração do 
Grupo Reis (grupo que detém as insíg-
nias Armazéns Reis e Moviflor) reforça 
a sua rede de lojas em Portugal. A 
Moviflor alarga a sua presença nacional 
através da abertura de uma nova loja 
com 12.200 m² no Centro do país, em 
Viseu. 
 
A abertura de uma nova loja em Viseu 
vem reforçar a posição competitiva da 
Moviflor em Portugal, onde conta já com 
3 pontos de venda: Aveiro, Coimbra e 
Online. Nesta nova Loja a Moviflor vai 
apresentar um layout que se pode 

caracterizar por espaços mais cleans e 
funcionais, com um novo conceito de 
loja onde o Grupo reúne as duas insíg-
nias num mesmo edifício, mas em espa-
ços diferentes: “é a concretização de 
uma estratégia de negócio que tem sido 
pensada desde a aquisição da marca 
Moviflor. A nossa ambição consistia em 
criar um espaço em que, para além dos 
materiais de construção e bricolage que 
a nossa insígnia Armazéns Reis possui, 
os clientes pudessem também encontrar 
todo o mobiliário e decoração para as 
suas casas. Desta forma fazíamos jus 
ao mote que o Grupo Reis tem há mais 
de 30 anos - tudo lá para casa -” refere 
José Manuel Reis, CEO da empresa. 
 
Além de um layout moderno, a Moviflor 
conta com uma panóplia de serviços 
que visam facilitar a vida aos seus clien-
tes. Com o objetivo de tornar a marca 
cada vez mais presente no dia-a-dia das 

famílias, a Moviflor reforça ainda o ser-
viço de entregas, trazendo mais flexibili-
dade, rapidez e conveniência para os 
seus clientes. 
 
Por sua vez, a outra insígnia do Grupo - 
Armazéns Reis - irá contar com o maior 
showroom da Região Centro do país, 
com uma superfície superior a 2000 m² 
com mais de 80 ambientes de casas de 
banho, cozinhas e jardim e conta com a 
presença das maiores marcas nacionais 
e internacionais. 
 
Com esta nova abertura o Grupo contra-
tou mais 100 pessoas tornando-se 
assim a empresa que mais pessoas 
contratou no distrito de Viseu este ano. 
“Acreditamos que com esta abertura 
vamos dar um grande salto qualitativo 
no Grupo, rumo a Lisboa e Porto, que 
serão as próximas lojas no nosso plano 
de expansão”, conclui o executivo. 

A Moviflor chega ao Centro-norte do país e emprega mais 100 pessoas 



23

Decorreu no passado mês de Setembro 
no Expert Center para a Envolvente 
Transparente do Edifício uma sessão de 
esclarecimento sobre as novidades e 
oportunidades que o sector das janelas, 
portas e fachadas terá em 2021. 
 
A sessão de esclarecimento - com a parti-
cipação da ANFAJE (Associação Nacional 
dos Fabricantes de Janelas Eficientes) e 
da ADENE, a entidade promotora do siste-
ma de etiquetagem energética CLASSE + 
- foi uma iniciativa do Expert Center para a 
Envolvente Transparente do Edifício com o 
objetivo de reunir os fabricantes de jane-
las, portas e fachadas, em torno de tópicos 
transversais ao sector. 
 
O centro de formação interativo sob o prin-
cípio de “aprender fazendo” deu lugar a 
um auditório para receber esta sessão de 
esclarecimento nas necessárias condi-
ções de segurança. Ricardo Vieira, Diretor 
Geral da Reynaers Aluminium deu as boas 
vindas à “sala cheia” de profissionais do 
sector e logo passou a palavra ao 
Presidente da ANFAJE, o Arq.º João 
Ferreira Gomes. Nesta palestra, foram 
apresentadas as iniciativas da Comissão 
Europeia no âmbito do Green Deal que, 
entre outras, integra a Renovation Wave e, 
também, as iniciativas nacionais: o progra-
ma de apoio à renovação de Edifícios mais 
Sustentáveis e o Plano de Recuperação 
Económica de Portugal 2021-2027. 
 

Entre os desafios e as oportunidades, o 
Presidente da ANFAJE, refere que é 
objetivo da Comissão Europeia “mais do 
que duplicar a taxa de renovações” e, no 
caso concreto de Portugal, acrescenta 
que 70% dos edifícios foram construídos 
sem quaisquer requisitos de eficiência 
energética pelo que temos enormes 
desafios e oportunidades. Neste contex-
to, esclareceu ainda que o pacote de 
financiamento vai debruçar-se na redu-
ção do consumo dos edifícios, responsá-
veis por 40% do consumo de energia 
dos países da União Europeia. Para o 
Presidente da ANFAJE, o incentivo do 
Fundo Ambiental, já aberto para a troca 
de janelas, “é um primeiro teste, de tudo 
aquilo que pode ainda ser aprovado pelo 
Governo Português”, convidando a 
audiência a preparar as suas empresas 
e a mobilizar-se para as oportunidades 
de mercado que vão surgir.  
 
Seguiu-se a apresentação de Carolina 
Costa - Engenheira responsável pelo sis-
tema de etiquetagem energética CLAS-
SE+ promovido pela ADENE - Agência 
para a Energia - que se debruçou nos 
princípios da iniciativa, vantagens para as 
empresas do sector e procedimentos ine-
rentes ao sistema de etiquetagem ener-
gética de janelas. Como refere, “o siste-
ma de etiquetagem CLASSE+ pretende 
promover escolhas informadas de produ-
tos eficientes, contribuindo para a pou-
pança e conforto nos edifícios”. 

A audiência teve também oportunidade 
de levantar questões e esclarecer dúvi-
das. Aos participantes, foram disponibi-
lizadas as apre sentações da sessão 
bem como a agenda das próximas for-
mações e eventos no Expert Center 
para a Envolvente Transparente do 
Edifício que traz em si a missão de con-
tribuir para o desenvolvimento, capaci-
tação e modernização dos serralheiros 
portugueses, ao mesmo tempo que pro-
cura criar condições de discussão e 
partilha de conhecimento, entre todos 
os agentes do sector. É um espaço de, 
e para, todos. 
 
SOBRE O EXPERT CENTER PARA A ENVOL -
VENTE TRANSPARENTE DO EDIFÍCIO:  
 
O Expert Center para a Envolvente 
Transparente do Edifício é um projeto 
conjunto de marcas especialistas em 
soluções técnicas para a construção e 
funciona como um centro de formação 
interativo sob o princípio de “aprender 
fazendo” a 360º - automação, aço, alu-
mínio, vidro, isolamento, sombreamen-
to e ventilação - à luz das boas práticas 
no sector. É um centro de conhecimen-
to e experiência em janelas, portas e 
fachadas que nasceu para dotar os ser-
ralheiros portugueses de competências 
técnicas globais, do orçamento à insta-
lação. 

Sessão de Esclarecimento | ANFAJE e Classe+ I Reynaers Aluminium
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Tal como na análise de 2018, dividimos as 
500 maiores empresas em nove subsec-
tores, sendo a classificação respetiva atri-
buída por critério exclusivo da APCMC: 
Cai xilharia de Alumínio, Pro dutos Si de -
rúrgicos, Madeiras e Deri va dos, Materiais 
de Construção, Produtos Sanitários e 
Climatização, Ferragens e Ferramentas, 
Tintas e Ver nizes, Iso la mentos e Imper -
meabilização, outros sectores. 
 
Cada um desses subsectores é analisa-
do de uma forma exaustiva em relação 
às suas vendas, aos capitais próprios, 
aos indicadores de estrutura e endivida-
mento, aos indicadores de funcionamen-
to e de liquidez, indicadores de rendibili-
dade, entre outros. 
 

Trata-se de um relatório próprio para o 
empresário e demais interessados que 
dispõem de pouco tempo. Neste relatório 
também está incluída uma listagem orde-
nada das 500 maiores empresas, com o 
seu volume de negócios e os resultados 
líquidos. O segundo relatório, segue o 
exemplo do elaborado para o ano de 
2018, apresentando ainda algumas van-
tagens adicionais ao conter informações 
e análises que não foram elaboradas no 
ano passado. 
 
Este relatório contém assim uma análise 
detalhada e exaustiva, em termos econó-
micos e financeiros, das 500 maiores 
empresas do sector de distribuição de 
materiais de construção. 
 

Em sequência do trabalho desenvolvido 
para o ano de 2018, pela APCMC - 
Associação Portuguesa dos Comer cian -
tes de Materiais de Construção em par-
ceria com o Prof. Manuel Carlos No guei -
ra, para o exercício económico de 2019 
foram realizados dois relatórios, mas 
este ano com a vantagem de se rem con-
sideradas as maiores 500 em pre sas em 
volume de negócios, do sector de co -
mércio de materiais de construção. 
 
O primeiro relatório, refere-se ao sector e 
aos correspondentes subsectores de 
uma forma genérica, mas ao mesmo 
tempo com informações suficientes para 
se avaliar em diversas vertentes a evolu-
ção do sector entre 2018 e 2019.  
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Queremos realçar que a base de dados que 
serviu para esta publicação foi fornecida pela 
INFOTRUST e tem origem nas declarações 
IES de 2017 a 2019, cuja responsabilidade 
de preenchimento cabe a cada empresa, 
pelo que nem a APCMC nem o autor podem 
assumir qualquer responsabilidade por even-
tuais erros ou inexatidões. 
 
Temos plena consciência que algumas 
empresas (felizmente poucas) que apresen-
tam dimensão para serem consideradas nes-
tes relatórios, ou por não terem em tempo útil 
entregue a sua declaração IES de 2018, ou 
por não nos terem facultado informações 
contabilísticas, apesar da nossa solicitação, 
não puderam ser integradas nas nossas aná-
lises. 

Cada empresa que integra a lista das 500 
maiores faz parte de um subsector, sendo 
que a publicação analisa o subsector em 
termos gerais e as próprias empresas em 
termos individuais, atendendo a imensos 
indicadores e rácios. Para cada um desses 
indicadores e rácios e em cada subsector 
são feitos os comentários considerados 
adequados, permitindo aos leitores conhe-
cer a realidade de cada subsector e de 
cada empresa, no decurso de um espaço 
temporal de três anos (2019, 2018 e 2017). 
 
Esta publicação termina com um glossário 
contabilístico e financeiro, para que os leito-
res menos familiarizados com os termos 
aplicados possam perceber o significado de 
cada indicador ou rácio. 

Esperamos que estas publicações inédi-
tas e pioneiras sobre o nosso sector, pro-
fundas e rigorosas permitam às empresas 
do sector de distribuição de materiais de 
construção se conhecerem melhor e 
obterem informações e referenciais que 
lhes permitam melhorar as suas perfor-
mances, rumo a um desempenho supe-
rior. 
 
Não queremos terminar sem deixar de 
referir a importância do sector de distribui-
ção de materiais de construção. Com 
efeito, apenas estas 500 maiores empre-
sas empregam no seu conjunto mais de 
12.000 trabalhadores e os seus volumes 
de negócios representam cerca de 1,47% 
do PIB de Portugal no ano de 2019. 

Caso pretenda o Relatório Integral do Ranking das 500 Maiores Empresas de Distribuição de Materiais de Construção, solicite através do formulário no site  www.apcmc.pt 
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1               J. Soares Correia, SA                                                                             Produtos Siderúrgicos                                                   80 571 910                     78 415 785                2,75%                             927 094                     1 236 271 
2               Florêncio Augusto Chagas, SA                                                              Produtos Siderúrgicos                                                   80 302 794                     83 125 085                -3,40%                            1 327 770                  1 714 439 
3               J. Pinto Leitão, SA                                                                                  Madeiras e Derivados                                                    75 816 377                     80 005 701                -5,24%                            3 854 553                  5 248 713 
4               Ramada Aços, SA                                                                                  Produtos Siderúrgicos                                                   57 813 850                     66 754 413                -13,39%                          4 125 532                  * 
5               Antero & Ca, SA                                                                                     Produtos Siderúrgicos                                                   48 319 790                     46 392 143                4,16%                             117 584                     620 044 
6               Balbino & Faustino, Lda                                                                         Madeiras e Derivados                                                    45 687 553                     43 297 183                5,52%                             1 151 780                  924 913 
7               TS - Thomaz dos Santos, SA                                                                Produtos Siderúrgicos                                                   45 655 827                     42 260 205                8,04%                             201 922                     220 838 
8               Abílio Rodrigues Peixoto & Filhos, SA                                                  Materiais de Construção                                                41 204 181                     37 236 483                10,66%                           1 318 683                  877 323 
9               Sanitop - Material Sanitário, Lda                                                            Produtos Sanitários e Climatização                              40 873 602                     36 811 069                11,04%                           1 407 606                  679 028 
10            Pecol - Sistemas de Fixação, SA                                                          Ferragens e Ferramentas                                              37 339 776                     33 544 565                11,31%                           3 009 222                  2 612 125 
11             FAF - Produtos Siderúrgicos, SA                                                           Produtos Siderúrgicos                                                   35 579 225                     41 269 655                -13,79%                          402 858                     1 703 468 
12            Central Lobão - Ferramentas Elétricas, SA                                          Ferragens e Ferramentas                                              34 140 494                     32 055 625                6,50%                             4 536 815                  3 216 155 
13            Global Dis - Dist. Global de Mat., SA                                                    Madeiras e Derivados                                                    33 964 834                     30 665 380                10,76%                           172 481                     27 709 
14            Palegessos, Ind. e Com. Paletes e Gessos, SA                                  Materiais de Construção                                                27 658 085                     27 769 391                -0,40%                            1 488 762                  1 798 012 
15            J. Justino das Neves, SA                                                                       Produtos Siderúrgicos                                                   26 028 278                     23 906 657                8,87%                             802 421                     1 333 315 
16            Ferrus - Mat. Siderúrgicos e Construção, SA                                       Produtos Siderúrgicos                                                   24 483 961                     23 546 121                3,98%                             1 965 817                  2 270 393 
17            Metalofarense - Produtos Siderúrgicos, SA                                          Produtos Siderúrgicos                                                   24 033 374                     21 276 716                12,96%                           1 077 725                  794 606 
18            Nordesfer - Armazéns de Ferro, SA                                                      Produtos Siderúrgicos                                                   24 003 018                     21 513 546                11,57%                           275 326                     179 913 
19            Banema, SA                                                                                            Madeiras e Derivados                                                    23 641 971                     22 048 859                7,23%                             1 102 766                  816 964 
20            Nicolau & Rosa, Lda                                                                               Produtos Sanitários e Climatização                              22 791 265                     20 337 373                12,07%                           1 219 980                  746 170 
21            Ferlito - Ferros do Litoral, SA                                                                 Produtos Siderúrgicos                                                   21 875 042                     23 827 186                -8,19%                            669 085                     595 543 
22            Reconco - Com. Mat. Construção Soc. Unip., Lda                              Materiais de Construção                                                21 295 086                     18 621 255                14,36%                           418 801                     415 511 
23            José Peixoto Rodrigues & Ca, Lda                                                       Produtos Siderúrgicos                                                   19 778 797                     21 354 580                -7,38%                            229 118                     358 546 
24            Francisco Contreiras, Lda                                                                      Materiais de Construção                                                18 718 379                     18 267 626                2,47%                             606 524                     775 172 
25            Álvaro Covelo & Pinto, Lda                                                                    Materiais de Construção                                                18 562 621                     17 511 567                6,00%                             2 961 846                  2 280 414 
26            Pinto & Cruz - Tubagens e Sistemas, SA                                             Produtos Sanitários e Climatização                              18 404 099                     17 691 016                4,03%                             129 512                     224 636 
27            Sanipower, SA                                                                                        Produtos Sanitários e Climatização                              18 302 872                     15 115 867                21,08%                           1 535 206                  973 020 
28            Inoxtubo, SA                                                                                            Produtos Sanitários e Climatização                              17 941 116                     16 233 774                10,52%                           546 424                     474 529 
29            Decor Pita - Mat. de Construção, SA                                                    Materiais de Construção                                                17 152 018                     13 584 509                26,26%                           112 162                     97 990 
30            Hiperclima - Central Dist. Térmica Portugal, SA                                  Produtos Sanitários e Climatização                              17 057 213                     16 762 031                1,76%                             1 199 682                  1 288 002 
31            Joaquim M. Ribeiro & Filhos, Lda                                                          Madeiras e Derivados                                                    17 001 719                     15 546 650                9,36%                             1 183 232                  877 713 
32            Mebra - Com. p/ Grosso Metais e Aces.  Braga, SA                           Produtos Sanitários e Climatização                              16 209 936                     15 180 432                6,78%                             1 265 482                  979 708 
33            Ferreira Martins & Filhos - Mad. e Derivados, SA                                Madeiras e Derivados                                                    15 884 282                     16 495 809                -3,71%                            233 067                     202 106 
34            Azulaico - Com. Mat. Construção, Lda                                                 Materiais de Construção                                                15 697 808                     13 113 726                19,71%                           1 311 315                  491 757 
35            Disdis - Materiais de Construção, Lda                                                  Materiais de Construção                                                15 694 355                     14 011 862                12,01%                           899 341                     937 344 
36            Multiplacas, Com. de Madeiras e Derivados, Lda                                Madeira e Derivados                                                      15 550 001                     14 107 627                10,22%                           780 730                     342 456 
37            MCL - Moveis de Cozinha e Comp. Decorativos, SA                          Móveis de Cozinha e Banho                                         15 521 069                     16 358 996                -5,12%                            -293 110                    383 606 
38            Baptista & Irmão, SA                                                                              Produtos Siderúrgicos                                                   15 465 626                     17 655 912                -12,41%                          875 430                     1 113 436 
39            Pedro & Mantovani, SA                                                                          Materiais de Construção                                                14 957 546                     15 048 735                -0,61%                            1 530 545                  1 108 287 
40            Macolis - Mat. Construção e Climatização, SA                                    Produtos Sanitários e Climatização                              14 718 549                     13 218 896                11,34%                           1 126 395                  1 112 805 
41            Armazéns Reis - Mat. de Construção, SA                                            Materiais de Construção                                                14 655 477                     13 802 305                6,18%                             246 474                     312 772 
42            Araújo & Lino, Lda                                                                                  Madeiras e Derivados                                                    14 587 708                     13 947 076                4,59%                             1 160 882                  837 816 
43            IMS Portugal - Com. de Aços, SA                                                         Produtos Siderúrgicos                                                   14 110 951                     17 591 179                -19,78%                          -1 226                        218 163 
44            Anlorbel Com. Mat. Construção e Decoração, SA                               Materiais de Construção                                                14 107 470                     12 583 897                12,11%                           1 583 396                  1 247 565 
45            Somapil - Soc. de Madeiras de Pinho, Lda                                          Madeiras e Derivados                                                    13 544 272                     12 066 741                12,24%                           1 080 864                  1 059 853 
46            J. R. P. - Produtos e Rev. para Const. Civil, SA                                   Materiais de Construção                                                13 498 236                     11 289 163                19,57%                           2 014 260                  1 442 900 
47            Mundimat, SA                                                                                         Materiais de Construção                                                13 419 266                     8 814 904                  52,23%                           609 347                     307 705 
48            Jamarfel - Compra e Transf. de Ferro, SA                                           Produtos Siderúrgicos                                                   13 281 228                     11 371 603                16,79%                           387 967                     196 260 
49            Mf Jewe - Imp. e Comercialização de Madeiras, Lda                          Madeiras e Derivados                                                    13 266 561                     12 615 078                5,16%                             1 090 142                  929 864 
50            António da Costa Carvalho & Ca, Lda                                                  Materiais de Construção                                                13 145 326                     12 097 524                8,66%                             812 873                     869 732 
51            Cirelius, Lda                                                                                            Produtos Sanitários e Climatização                              12 857 865                     12 267 915                4,81%                             1 032 029                  1 031 501 
52            Canalcentro - Mat. p/ Canaliz. e Climatização, SA                              Produtos Sanitários e Climatização                              12 467 333                     10 764 642                15,82%                           617 543                     226 419 
53            Manuel Rodrigues Ferreira, SA                                                             Materiais de Construção                                                12 441 884                     11 458 575                8,58%                             843 918                     802 212 
54            Madeira & Madeira - Imp. Fer. e Ferramentas, SA                              Ferragens e Ferramentas                                              12 234 854                     12 608 876                -2,97%                            773 416                     1 284 348 
55            Mendes & Irmãos, SA                                                                            Produtos Sanitários e Climatização                              12 133 172                     10 470 172                15,88%                           207 048                     149 658 
56            Barros & Moreira, Lda                                                                            Produtos Sanitários e Climatização                              11 924 937                     12 462 664                -4,31%                            270 095                     364 734 
57            José Rodrigues de Caires & Ca, Lda                                                    Materiais de Construção                                                11 847 864                     11 315 987                4,70%                             253 359                     229 426 
58            Sofermar - Soc. Com. Mat. p/ Construção, Lda                                   Materiais de Construção                                                11 831 933                     10 487 958                12,81%                           138 756                     33 091 
59            Master Ferro, Lda                                                                                   Produtos Siderúrgicos                                                   11 785 477                     10 863 127                8,49%                             116 734                     56 105 
60            Aires Fernandes de Almeida, Lda                                                         Produtos Siderúrgicos                                                   11 677 006                     11 050 548                5,67%                             1 608 753                  1 383 740 
61            Fonseca & Alves, Lda                                                                             Produtos Sanitários e Climatização                              11 347 411                      10 900 958                4,10%                             569 357                     765 903 
62            A. Martins & Carvalho, Lda                                                                    Madeiras e Derivados                                                    11 261 931                     11 908 793                -5,43%                            1 138 646                  915 254 
63            Mário Gonçalves, Lda                                                                             Produtos Sanitários e Climatização                              10 941 415                     12 649 847                -13,51%                          283 775                     580 677 
64            Carlos Monteiro & Filhos, Lda                                                                Produtos Siderúrgicos                                                   10 911 448                     9 456 903                  15,38%                           357 004                     239 727 
65            J. Pereira, Ribeiro & Filhos, Lda                                                            Materiais de Construção                                                10 829 352                     9 747 556                  11,10%                           239 186                     56 018 
66            Quintão - Moveis e Mat. p/ Dec. e Const. Civil, Lda                            Materiais de Construção                                                10 822 518                     9 683 710                  11,76%                           2 629 949                  2 221 622 
67            Portopal - Madeiras e Derivados, SA                                                    Madeiras e Derivados                                                    10 817 660                     10 427 477                3,74%                             382 842                     157 042 
68            Torneiras Ofa, SA                                                                                   Materiais de Construção                                                10 802 678                     10 949 409                -1,34%                            427 179                     420 364 
69            Cimaca - Materiais de Construção, SA                                                 Materiais de Construção                                                10 255 172                     9 190 562                  11,58%                           448 297                     346 166 
70            Banhoazis - Com. de Mobiliário de Banho, SA                                    Móveis de Cozinha e Banho                                         10 083 741                     8 972 980                  12,38%                           1 624 683                  1 241 496 
71            Momel - Com. de Artigos Sanitários e de Rega, SA                            Materiais de Construção                                                10 001 638                     9 655 601                  3,58%                             287 067                     203 215 
72            Disterm - Dist. de Equip. de Climatização, SA                                     Produtos Sanitários e Climatização                              9 896 964                       9 210 686                  7,45%                             270 158                     317 436 

Ranking
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* Não foi considerado devido a uma venda extraordinária e como tal não recorrente.
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73            Sobreira & Serras, SA                                                                            Madeiras e Derivados                                                    9 810 435                       10 121 193                -3,07%                            689 362                     760 608 
74            G. Leal & Ca, SA                                                                                    Produtos Siderúrgicos                                                   9 726 288                       10 210 776                -4,74%                            -15 629                      3 533 
75            Abel de Oliveira Carrasquinho, SA                                                        Materiais de Construção                                                9 569 980                       8 988 166                  6,47%                             100 799                     256 776 
76            Major Santos & Filhos, Lda                                                                    Materiais de Construção                                                9 346 813                       8 421 668                  10,99%                           167 705                     33 709 
77            Santos & Oliveira, Lda                                                                            Materiais de Construção                                                9 231 601                       7 436 880                  24,13%                           928 756                     613 897 
78            Tecofix - Técnica Equip. e Fixação, SA                                                 Ferragens e Ferramentas                                              9 164 370                       8 734 522                  4,92%                             859 127                     778 678 
79            Macovex - Materiais de Construção, SA                                              Materiais de Construção                                                9 088 910                       8 972 802                  1,29%                             61 242                       99 995 
80            Wepad - Materiais de Construção, Lda                                                Materiais de Construção                                                8 971 619                       8 528 628                  5,19%                             60 884                       64 731 
81            Nepeli - Materiais  de Construção, Lda                                                 Materiais de Construção                                                8 876 181                       8 441 392                  5,15%                             917 336                     877 151 
82            Portugal Alves - Produtos Siderúrgicos, SA                                         Produtos Siderúrgicos                                                   8 834 684                       8 893 390                  -0,66%                            188 290                     148 093 
83            Ferrolimiana - Com. de Ferros do Lima, SA                                         Produtos Siderúrgicos                                                   8 794 533                       8 501 693                  3,44%                             120 267                     11 976 
84            Jvcalves - Produtos Siderúrgicos, SA                                                   Produtos Siderúrgicos                                                   8 757 894                       9 003 341                  -2,73%                            276 247                     342 726 
85            Tavares & E. Faria Tavares - Fer. e Ferramentas, Lda                        Ferragens e Ferramentas                                              8 623 121                       8 145 262                  5,87%                             628 857                     650 681 
86            Interfer, SA                                                                                               Ferragens e Ferramentas                                              8 431 732                       8 331 123                  1,21%                             197 721                     456 998 
87            Madeivouga - Madeiras, SA                                                                  Madeiras e Derivados                                                    8 276 922                       7 504 911                  10,29%                           539 652                     250 505 
88            Matobra - Mat. de Construção e Decoração, SA                                 Materiais de Construção                                                7 677 114                       7 797 003                  -1,54%                            56 109                       86 320 
89            Leirinox - Com. de Mat. e Aces. Inox, Lda                                            Produtos Siderúrgicos                                                   7 609 171                       8 181 325                  -6,99%                            501 198                     400 822 
90            Diogenes & Santos, SA                                                                          Ferragens e Ferramentas                                              7 471 189                       7 748 205                  -3,58%                            298 275                     269 368 
91            Seguraja - Com. de Equip. de Segurança, Lda                                   Materiais de Construção                                                7 371 258                       5 352 328                  37,72%                           343 702                     343 779 
92            Cipriano & Antunes, SA                                                                          Materiais de Construção                                                7 278 058                       6 249 333                  16,46%                           1 345 671                  944 293 
93            Termipol - Isolamentos Térmicos e Acústicos, SA                               Isolamentos e Impermeabilização                                7 271 542                       7 184 107                  1,22%                             777 718                     790 383 
94            Fernando Ayres Gomes & Filhas, Lda                                                  Material Elétrico                                                              7 090 770                       6 934 119                  2,26%                             44 927                       75 590 
95            Delarobia - Com. de Tintas e decoração, Lda                                      Tintas e Vernizes                                                            7 089 023                       6 873 218                  3,14%                             986 073                     948 233 
96            Batista Gomes, Lda                                                                                Ferragens e Ferramentas                                              7 051 035                       6 425 808                  9,73%                             750 850                     731 180 
97            Albino Francisco de Sousa, Filhos, SA                                                 Materiais de Construção                                                6 981 506                       6 320 201                  10,46%                           393 775                     299 982 
98            José Peixoto - Materiais de Construção, Lda                                       Materiais de Construção                                                6 876 401                       6 276 928                  9,55%                             538 708                     491 084 
99            F. Lino Gomes, Lda                                                                                Materiais de Construção                                                6 864 336                       5 343 253                  28,47%                           862 404                     734 293 
100          Rubicer - Com. e Rep. de Artigos Sanitários, Lda                               Materiais de Construção                                                6 835 792                       6 289 931                  8,68%                             420 569                     932 728 
101          Ponto Placa, Lda                                                                                    Materiais de Construção                                                6 721 832                       5 176 529                  29,85%                           227 230                     112 677 
102          Galecia - Produtos para a Ind. e Construção, SA                                Produtos Sanitários e Climatização                              6 583 623                       6 595 476                  -0,18%                            108 511                     108 784 
103          Placonascente, Lda                                                                                Materiais de Construção                                                6 514 232                       4 865 309                  33,89%                           358 278                     219 315 
104          Odem Portugal - Org., Dis. Equi. e Mat. Const., SA                            Materiais de Construção                                                6 506 393                       6 183 671                  5,22%                             407 740                     448 277 
105          Lumarca, SA                                                                                           Ferragens e Ferramentas                                              6 497 272                       5 763 022                  12,74%                           251 492                     195 722 
106          Teicocil - Teixeira Costa & Silva, Lda                                                     Ferragens e Ferramentas                                              6 493 687                       6 524 249                  -0,47%                            211 375                     226 694 
107          M. Cardoso, SA                                                                                      Ferragens e Ferramentas                                              6 470 158                       6 418 725                  0,80%                             62 001                       130 868 
108          Moisés & Jesus, SA                                                                               Produtos Siderúrgicos                                                   6 415 218                       6 418 217                  -0,05%                            258 693                     288 419 
109          Nogueira & Ribeiro, Lda                                                                         Produtos Siderúrgicos                                                   6 398 485                       6 994 197                  -8,52%                            43 333                       113 557 
110           FBL - Aces. para Móveis, Lda                                                                Ferragens e Ferramentas                                              6 361 101                       6 458 069                  -1,50%                            315 007                     513 082 
111           Alberto Santos - Com. de Ferragens, Lda                                            Ferragens e Ferramentas                                              6 356 856                       5 772 483                  10,12%                           157 771                     117 100 
112           Oliveira Monteiro & Soares, SA                                                             Materiais de Construção                                                6 341 162                       5 806 863                  9,20%                             255 376                     150 713 
113           Barão & Costa, Lda                                                                                Materiais de Construção                                                6 318 140                       5 741 759                  10,04%                           669 885                     483 795 
114           Saneabi - Saneam. e Águas da Beira Interior, SA                               Produtos Sanitários e Climatização                              6 303 043                       7 622 010                  -17,30%                          236 805                     384 005 
115           Materbasto - Materiais de Construção, SA                                           Materiais de Construção                                                6 284 398                       14 107 627                -55,45%                          18 921                       342 456 
116           J.A.F. Mont'alto, Lda                                                                               Tintas e Vernizes                                                            6 187 805                       4 966 602                  24,59%                           408 559                     477 740 
117           A Bloqueira de Vermoim - Mat. Const. Civil, Lda                                 Materiais de Construção                                                6 157 901                       5 877 596                  4,77%                             115 760                     132 173 
118           Casa Alves - Materiais de Construção, Lda                                          Materiais de Construção                                                6 148 704                       5 830 133                  5,46%                             127 488                     139 402 
119           Alberto Moreira Pereira & Filhos, Lda                                                   Materiais de Construção                                                6 132 124                       5 520 938                  11,07%                           196 698                     203 754 
120          Alumace - Alumínios e Aces., Lda                                                         Caixilharia de Alumínio                                                  6 112 378                       6 006 945                  1,76%                             160 099                     33 273 
121          Fernando S. M. Costa Unip., Lda                                                          Materiais de Construção                                                6 112 265                       5 608 082                  8,99%                             386 478                     327 641 
122          AML - Complementos Sanitários, SA                                                    Móveis de Cozinha e Banho                                         6 103 673                       5 143 807                  18,66%                           453 131                     422 106 
123          Modelstone Unip., Lda                                                                           Rochas Ornamentais                                                     6 081 930                       4 895 021                  24,25%                           1 219 930                  774 430 
124          Cruzfer - Representações, Mat. e Ferragens, Lda                               Ferragens e Ferramentas                                              6 034 473                       5 717 927                  5,54%                             343 522                     306 891 
125          Montalgarve - Mat. e Equip. Industriais, SA                                         Produtos Sanitários e Climatização                              6 009 023                       5 180 500                  15,99%                           158 181                     18 270 
126          João Luís Vieira Unip., Lda                                                                    Materiais de Construção                                                5 933 967                       5 215 183                  13,78%                           765 940                     507 628 
127          Luís de Almeida - Alumínios e Vidros, SA                                            Caixilharia de Alumínio                                                  5 931 435                       5 892 787                  0,66%                             130 821                     132 917 
128          Tiba - Com. e Ind. de Mat. de Construção, SA                                    Produtos Sanitários e Climatização                              5 875 128                       5 551 696                  5,83%                             71 077                       121 023 
129          Soluções M - Mat. e Serviços p/ a Const. Civil, SA                             Materiais de Construção                                                5 873 749                       6 542 447                  -10,22%                          -339 521                    -231 196 
130          António Gomes Amorim, Lda                                                                 Materiais de Construção                                                5 869 462                       5 204 399                  12,78%                           116 541                     104 253 
131          Sitaco - Soc. Industrial de Tacos de Coruche, Lda                              Madeiras e Derivados                                                    5 827 099                       5 786 691                  0,70%                             326 074                     233 919 
132          Lage & Sá, Lda                                                                                       Ferragens e Ferramentas                                              5 809 222                       5 376 481                  8,05%                             481 187                     382 634 
133          Importinox - Imp. e Exp. de Metais, Lda                                               Produtos Siderúrgicos                                                   5 794 267                       5 437 732                  6,56%                             741 622                     698 317 
134          José de Oliveira Nogueira & Filhos, SA                                                Materiais de Construção                                                5 791 953                       5 474 987                  5,79%                             241 154                     190 470 
135          M. F. Martins, SA                                                                                    Ferragens e Ferramentas                                              5 791 662                       5 713 892                  1,36%                             578 712                     575 877 
136          Tecniwood - Dist., SA                                                                             Madeiras e Derivados                                                    5 735 874                       4 976 976                  15,25%                           131 798                     92 168 
137          M.N. Carvalho & Ca, Lda                                                                       Materiais de Construção                                                5 697 558                       5 419 457                  5,13%                             312 989                     431 867 
138          Cival - Com. Int. de Mat. de Construção, SA                                       Isolamentos e Impermeabilização                                5 685 971                       6 239 068                  -8,87%                            17 167                       8 289 
139          Mat. de Construção Dias, SA                                                                Materiais de Construção                                                5 653 942                       4 009 674                  41,01%                           124 509                     -146 788 
140          Erfi - Rev. e Perfilados, Lda                                                                   Revestimentos e Perfilados                                           5 632 476                       4 258 313                  32,27%                           92 340                       277 570 
141          Volumeradical Com. de Mat. Construção, Lda                                     Isolamentos e Impermeabilização                                5 568 675                       5 248 990                  6,09%                             146 206                     194 990 
142          Caldeira, Clemente & Ca, Lda                                                               Produtos Siderúrgicos                                                   5 554 888                       5 209 844                  6,62%                             217 258                     246 459 
143          Macolusa - Materiais de Construção, SA                                             Materiais de Construção                                                5 543 413                       4 622 058                  19,93%                           242 092                     130 372 
144          Tuboambiente, Lda                                                                                 Produtos Sanitários e Climatização                              5 515 106                       3 254 684                  69,45%                           12 475                       2 179 
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145          Maiaferros - Produtos Siderúrgicos, Lda                                               Produtos Siderúrgicos                                                   5 481 218                       5 443 896                  0,69%                             74 166                       47 775 
146          Galhispo - Com. Mat. Construção, Lda                                                 Materiais de Construção                                                5 468 057                       4 487 590                  21,85%                           398 557                     296 987 
147          Ribeiro Esteves - Mat. Construção, Lda                                               Materiais de Construção                                                5 459 472                       5 083 979                  7,39%                             34 442                       32 699 
148          Alesil - Alumínios, Lda                                                                            Caixilharia de Alumínio                                                  5 426 059                       5 269 033                  2,98%                             221 805                     175 615 
149          ASC - Artigos Sanitários do Centro, Lda                                               Produtos Sanitários e Climatização                              5 394 106                       5 521 992                  -2,32%                            302 280                     300 995 
150          Avelino da Silva Correia & Filhos, SA                                                   Materiais de Construção                                                5 388 893                       6 120 464                  -11,95%                          13 946                       11 937 
151          Maxifer Armazéns de Ferro, Lda                                                           Produtos Siderúrgicos                                                   5 375 800                       5 314 596                  1,15%                             39 111                        122 158 
152          Materialia - Mat. de Construção, SA                                                     Materiais de Construção                                                5 332 283                       4 823 759                  10,54%                           244 840                     132 170 
153          Sisal - Mat. de Construção, SA                                                             Materiais de Construção                                                5 314 380                       5 320 712                  -0,12%                            5 715                         4 906 
154          Hidromadeira - Hidráulica e Mat.  Construção, SA                              Produtos Sanitários e Climatização                              5 304 102                       4 106 694                  29,16%                           345 827                     261 558 
155          A.J. Navalho - Com. de Mat. para Const. Civil, Lda                            Materiais de Construção                                                5 224 846                       4 680 883                  11,62%                           100 398                     11 820 
156          Porfite - Aces. p/ Canalizações Unip., Lda                                            Produtos Sanitários e Climatização                              5 183 784                       5 319 003                  -2,54%                            219 111                      174 948 
157          Comapla Com.  Madeiras e Derivados, Lda                                        Madeiras e Derivados                                                    5 177 829                       4 924 937                  5,13%                             352 541                     303 629 
158          Aledi, Com. de Alumínios, Lda                                                               Caixilharia de Alumínio                                                  5 159 769                       4 678 182                  10,29%                           669 616                     589 227 
159          Autoflex, Com.  Tintas e Prod. Químicos, Lda                                     Tintas e Vernizes                                                            5 109 154                       5 012 456                  1,93%                             635 054                     655 833 
160          António Henriques das Neves, SA                                                        Materiais de Construção                                                5 089 874                       4 658 483                  9,26%                             168 209                     141 786 
161          Ferexcel - Imp. e Exp. de Mat. de Const. Civil, Lda                             Ferragens e Ferramentas                                              5 078 209                       3 726 100                  36,29%                           98 849                       59 423 
162          Macop - Mat. de Construção, SA                                                          Produtos Sanitários e Climatização                              5 071 378                       5 031 430                  0,79%                             490 894                     412 788 
163          Fernando Leal Moreira, Lda                                                                   Madeiras e Derivados                                                    5 009 893                       4 759 820                  5,25%                             179 405                     180 038 
164          Urcamat - Mat. para Const. Civil, Lda                                                   Materiais de Construção                                                5 000 203                       5 880 770                  -14,97%                          24 353                       18 206 
165          Int., Dist. e Transf. Vidro Rusivam - Idtvr, SA                                        Vidros                                                                              4 999 764                       4 141 856                  20,71%                           102 208                     47 008 
166          Centrotorneiras, Lda                                                                               Materiais de Construção                                                4 996 153                       4 813 094                  3,80%                             10 799                       34 802 
167          Pavilectrica, Lda                                                                                      Materiais de Construção                                                4 951 587                       4 176 665                  18,55%                           416 929                     365 704 
168          Joaquim dos Santos Tomas & Filhos, Lda                                           Madeiras e Derivados                                                    4 940 157                       4 902 803                  0,76%                             108 676                     166 717 
169          Armazéns de Ferro, Aço e Metais do Lima, Lda                                  Produtos Siderúrgicos                                                   4 931 012                       4 543 949                  8,52%                             140 115                     60 100 
170          Equitubos - Tubos e Equip., SA                                                             Produtos Sanitários e Climatização                              4 901 702                       4 891 644                  0,21%                             550 420                     488 157 
171          Correia & Cardoso, Lda                                                                          Ferragens e Ferramentas                                              4 896 662                       4 974 180                  -1,56%                            190 175                     187 813 
172          Sanimaia - Mat. de Construção e Dec. Unip., Lda                               Materiais de Construção                                                4 827 372                       4 360 457                  10,71%                           255 075                     214 873 
173          Aços Duro da Costa, Lda                                                                       Produtos Siderúrgicos                                                   4 805 373                       6 548 006                  -26,61%                          84 281                       56 529 
174          Fixpaços, SA                                                                                           Ferragens e Ferramentas                                              4 770 121                       4 622 057                  3,20%                             113 832                     130 371 
175          Aroundtoday, Lda                                                                                    Materiais de Construção                                                4 766 773                       4 159 806                  14,59%                           48 971                       163 732 
176          Lealmat - Mat.  Construção, Dec. e Bricolage, SA                              Materiais de Construção                                                4 764 430                       4 756 193                  0,17%                             851 786                     952 065 
177          Ciprosil - Com. de Produtos Siderúrgicos, Lda                                    Produtos Siderúrgicos                                                   4 684 914                       4 710 318                  -0,54%                            123 612                     71 833 
178          Lino Coelho - Com. Mat. de Construção, SA                                       Materiais de Construção                                                4 684 341                       4 427 870                  5,79%                             45 110                       47 972 
179          F. M. I. R. - Fornecimento Mat. Isolamento, Lda                                  Isolamentos e Impermeabilização                                4 659 464                       4 032 546                  15,55%                           402 698                     425 421 
180          O Policia - Mat. de Construção, Lda                                                     Materiais de Construção                                                4 650 458                       3 723 056                  24,91%                           317 134                     196 855 
181          Alunik (World System Aluminium) - Alumínios, Lda                             Caixilharia de Alumínio                                                  4 644 137                       4 089 470                  13,56%                           292 100                     62 988 
182          Francisco Dias Lopes & Filhos, Lda                                                      Materiais de Construção                                                4 600 809                       7 566 657                  -39,20%                          67 240                       39 603 
183          Joaquim Soares & Paulo, Lda                                                               Materiais de Construção                                                4 586 189                       3 880 976                  18,17%                           138 089                     103 590 
184          Mariano Brum Gouveia & Filhos, Lda                                                   Materiais de Construção                                                4 568 125                       4 367 935                  4,58%                             164 786                     139 731 
185          Quitério - Mat. de Construção, Lda                                                       Materiais de Construção                                                4 564 063                       4 820 361                  -5,32%                            173 055                     72 031 
186          Félix & Nogueira, Lda                                                                             Produtos Siderúrgicos                                                   4 561 059                       3 971 111                  14,86%                           90 244                       162 565 
187          Loja de Tintas - Com. de Tintas, Lda                                                    Tintas e Vernizes                                                            4 545 280                       4 471 646                  1,65%                             348 910                     341 388 
188          Belmiro Ribeiro, Lda                                                                               Eletrodomésticos                                                            4 536 450                       4 137 225                  9,65%                             56 655                       62 001 
189          Inácio Bento, Lda                                                                                    Estores Metálicos                                                           4 532 772                       4 261 451                  6,37%                             223 831                     143 420 
190          MC - Manuel Carvalho - Madeiras Unip., Lda                                      Madeiras e Derivados                                                    4 531 110                       4 214 076                  7,52%                             22 933                       77 175 
191          Mania das Pinturas, Lda                                                                        Tintas e Vernizes                                                            4 509 973                       3 723 171                  21,13%                           510 955                     467 010 
192          Tecnilima - Equip. e Serviços, Lda                                                        Produtos Sanitários e Climatização                              4 508 849                       4 249 820                  6,10%                             38 476                       19 983 
193          S. C. A. - Soc. Comercial de Alumínios, Lda                                        Caixilharia de Alumínio                                                  4 486 764                       4 382 231                  2,39%                             199 712                     155 563 
194          Coelho da Silva & Castelo, Lda                                                             Materiais de Construção                                                4 477 003                       4 027 080                  11,17%                           63 135                       97 537 
195          Francisco Póvoa & Helena, Lda                                                            Materiais de Construção                                                4 466 857                       2 478 366                  80,23%                           109 224                     44 045 
196          Termipol II , Lda                                                                                      Isolamentos e Impermeabilização                                4 460 933                       4 172 981                  6,90%                             474 449                     485 562 
197          Matemativerso Unip., Lda                                                                      Materiais de Construção                                                4 455 701                       3 878 965                  14,87%                           390 992                     98 448 
198          Macoimbra - Mat. de Construção, SA                                                   Materiais de Construção                                                4 454 979                       3 651 420                  22,01%                           59 861                       105 103 
199          Pinto & Filhos, Lda                                                                                  Materiais de Construção                                                4 418 601                       3 652 041                  20,99%                           237 715                     84 021 
200          J H - Mat. Construção e Decoração, Lda                                             Materiais de Construção                                                4 408 879                       4 379 471                  0,67%                             318 196                     239 493 
201          Paulo Neto - Pav. e Rev. Unip., Lda                                                      Materiais de Construção                                                4 406 320                       3 554 946                  23,95%                           113 480                     100 352 
202          Osório & Sónia, Lda                                                                               Produtos Siderúrgicos                                                   4 401 522                       3 678 590                  19,65%                           38 238                       20 290 
203          Hilário & Alves, Lda                                                                                 Ferragens e Ferramentas                                              4 373 232                       3 854 768                  13,45%                           451 655                     417 991 
204          Be - Air, Lda                                                                                             Produtos Sanitários e Climatização                              4 358 393                       4 163 054                  4,69%                             213 749                     148 986 
205          DAV - Aces. para a Ind. Torneiras, Lda                                                 Produtos Sanitários e Climatização                              4 329 390                       3 480 020                  24,41%                           341 841                     298 549 
206          Tubominho - Tubos do Minho, Lda                                                        Produtos Sanitários e Climatização                              4 310 687                       4 067 195                  5,99%                             33 162                       22 945 
207          Franova - Mat. Const. Francisco Novais & Ca, Lda                             Materiais de Construção                                                4 310 224                       3 788 549                  13,77%                           358 687                     248 590 
208          Bombifeira - Mat. de Construção, Lda                                                  Materiais de Construção                                                4 302 799                       3 961 531                  8,61%                             268 461                     388 734 
209          Casa Rios - Mat. de Construção, SA                                                    Materiais de Construção                                                4 275 607                       4 006 309                  6,72%                             95 284                       38 750 
210          Grecogeste - Trading de Produtos e Serviços, SA                              Isolamentos e Impermeabilização                                4 262 405                       4 166 291                  2,31%                             94 488                       24 947 
211           Sanigalos - Com. Representações Sanitários, Lda                             Produtos Sanitários e Climatização                              4 247 087                       3 737 579                  13,63%                           96 079                       100 586 
212          Eurotubo - Soc. de Mat. para Const. Civil, Lda                                    Produtos Sanitários e Climatização                              4 240 535                       4 256 609                  -0,38%                            33 311                       1 335 
213          Mário dos Santos & Filhos, Lda                                                             Tintas e Vernizes                                                            4 212 426                       4 019 922                  4,79%                             304 258                     373 683 
214          Gastrade - Soc. de Representações, Lda                                            Produtos Sanitários e Climatização                              4 210 327                       4 095 953                  2,79%                             518 605                     560 475 
215          Milei - Imp. e Exp. Mat. Construção, Lda                                              Produtos Sanitários e Climatização                              4 209 872                       3 658 426                  15,07%                           141 733                     81 913 
216          Edimel - Mat. para Edificação, Lda                                                        Materiais de Construção                                                4 206 501                       4 043 808                  4,02%                             112 558                     148 305 
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217          Carlos Alberto da Fonseca Neto, Lda                                                   Produtos Sanitários e Climatização                              4 199 450                       4 480 700                  -6,28%                            9 883                         7 343 
218          Coridal - Com. de Tintas, Lda                                                                Tintas e Vernizes                                                            4 199 185                       3 280 271                  28,01%                           399 215                     254 143 
219          E+Perfil, Lda                                                                                            Caixilharia de Alumínio                                                  4 176 283                       3 416 382                  22,24%                           68 838                       86 125 
220          Mestre da Cor - Com. de Tintas, Lda                                                    Tintas e Vernizes                                                            4 164 842                       4 142 468                  0,54%                             227 981                     229 940 
221          Sialnor - Sistemas de Alumínios do Nordeste, Lda                              Caixilharia de Alumínio                                                  4 145 612                       4 250 242                  -2,46%                            384 125                     314 856 
222          Grudafil - Com. de Mat. de Construção, Lda                                        Materiais de Construção                                                4 135 928                       4 142 654                  -0,16%                            161 894                     287 899 
223          David & Nuno, SA                                                                                   Materiais de Construção                                                4 128 604                       3 718 942                  11,02%                           171 797                     111 787 
224          Ovarmat - Com. de Mat. de Construção, Lda                                      Materiais de Construção                                                4 083 237                       3 794 640                  7,61%                             3 731                         76 646 
225          Mafrigessos - Mat. de Construção, Lda                                                Materiais de Construção                                                4 073 683                       3 074 228                  32,51%                           190 754                     128 938 
226          Expogres - Mat. de Construção e Decoração, Lda                              Materiais de Construção                                                4 065 488                       3 345 581                  21,52%                           188 447                     117 675 
227          Matercarvalho, Lda                                                                                 Materiais de Construção                                                4 039 635                       4 002 506                  0,93%                             34 597                       24 846 
228          Picoven, Lda                                                                                           Materiais de Construção                                                4 019 904                       3 716 874                  8,15%                             81 598                       63 218 
229          Frebrico - Com. de Bricolage, Lda                                                         Produtos Siderúrgicos                                                   4 007 195                       3 180 117                  26,01%                           3 539                         15 173 
230          Vepeliberica - Ind. e Com. Mat. Const. Civil, Lda                                 Materiais de Construção                                                4 003 082                       3 401 740                  17,68%                           31 207                       94 320 
231          Solimiana - Soc. de Mat. Construção, Lda                                           Materiais de Construção                                                3 990 121                       3 556 754                  12,18%                           98 264                       23 826 
232          Noxfap - Imp. e Exp. de Metais Finos, Lda                                          Produtos Siderúrgicos                                                   3 972 160                       4 160 577                  -4,53%                            14 924                       19 434 
233          Frias & Teles Goncalves, Lda                                                                Ferragens e Ferramentas                                              3 966 626                       3 604 899                  10,03%                           64 410                       180 199 
234          Fibrosom - Ind. Transf. Mat. p/ Const. Civil, Lda                                  Isolamentos e Impermeabilização                                3 937 874                       3 951 554                  -0,35%                            119 166                     46 718 
235          Maria Clara, Marques & Filho, Lda                                                        Materiais de Construção                                                3 905 519                       3 586 104                  8,91%                             203 181                     72 427 
236          Almacla - Imp. de Mat. de Construção, Lda                                         Materiais de Construção                                                3 898 594                       3 630 947                  7,37%                             284 354                     306 924 
237          António Maria Veloso & Companhia, SA                                              Materiais de Construção                                                3 888 382                       3 845 318                  1,12%                             140 512                     10 925 
238          Estores Bandarra, Lda                                                                           Estores e Proteção Solar                                               3 874 575                       3 399 588                  13,97%                           244 440                     192 448 
239          Chaves do Areeiro - Soluções e Sist. Segurança, SA                         Ferragens e Ferramentas                                              3 854 440                       4 054 382                  -4,93%                            600 848                     662 216 
240          Manuel da Silva Henriques - Representações, Lda                             Materiais de Construção                                                3 830 190                       3 844 886                  -0,38%                            177 468                     122 278 
241          Ramiro Pimenta da Silva, Lda                                                               Ferragens e Ferramentas                                              3 819 592                       3 602 507                  6,03%                             278 399                     304 666 
242          Vercar - Soc. Comercial de Alumínios, Lda                                          Caixilharia de Alumínio                                                  3 813 757                       3 284 429                  16,12%                           229 119                     239 436 
243          Mário Ribeiro & Filhos, Lda                                                                    Materiais de Construção                                                3 811 538                       3 757 653                  1,43%                             127 387                     207 609 
244          Ilídio Gomes & Companhia, Lda                                                            Ferragens e Ferramentas                                              3 810 599                       3 895 744                  -2,19%                            61 920                       43 781 
245          Gerardo Martins  Meneses - Com. Mat. Const., Lda                           Materiais de Construção                                                3 797 728                       3 651 665                  4,00%                             281 324                     216 694 
246          Costa Pereira & Filhos, Lda                                                                   Materiais de Construção                                                3 787 780                       3 903 050                  -2,95%                            238 324                     293 775 
247          Canha & Filhos, Mat. de Const. Civil, Lda                                            Materiais de Construção                                                3 780 996                       3 339 912                  13,21%                           249 776                     237 413 
248          J. Vilanova & Ca, SA                                                                              Produtos Sanitários e Climatização                              3 716 367                       4 680 192                  -20,59%                          -2 540 108                 89 751 
249          Point Plac - Mat. de Construção, Lda                                                   Isolamentos e Impermeabilização                                3 686 368                       3 520 725                  4,70%                             197 431                     187 745 
250          Mateus & Rosa - Mat. de Construção, Lda                                          Materiais de Construção                                                3 671 472                       3 059 901                  19,99%                           157 469                     110 642 
251          Isaac Fernando Duarte Pedroso & Filho, Lda                                      Materiais de Construção                                                3 664 744                       2 900 543                  26,35%                           18 643                       6 346 
252          Madeibranca - Com. Derivados de Madeira, Lda                                Madeiras e Derivados                                                    3 640 174                       3 629 540                  0,29%                             73 161                       27 358 
253          Radialcor - Tintas, Mat.  Const. e Decoração, Lda                              Tintas e Vernizes                                                            3 618 912                       3 162 336                  14,44%                           150 837                     152 065 
254          Passarinho - Mat. de Construção, Lda                                                  Materiais de Construção                                                3 616 416                       3 209 164                  12,69%                           346 084                     416 964 
255          Júlio Simões, Lda                                                                                   Tintas e Vernizes                                                            3 613 692                       3 230 608                  11,86%                           144 793                     149 031 
256          Beiraportal - Produtos de Madeira, Lda                                                Madeiras e Derivados                                                    3 610 476                       3 330 723                  8,40%                             379 401                     377 352 
257          Vitor Manuel Fachada Papizes, Lda                                                     Caixilharia de Alumínio                                                  3 608 151                       3 772 784                  -4,36%                            163 321                     248 655 
258          Listor, SA                                                                                                 Madeiras e Derivados                                                    3 593 489                       3 220 611                  11,58%                           95 300                       38 079 
259          Aisi - Aços Inoxidáveis do Centro, Lda                                                  Produtos Siderúrgicos                                                   3 584 498                       3 433 660                  4,39%                             321 500                     296 652 
260          David Fernandes Unip., Lda                                                                  Materiais de Construção                                                3 557 699                       3 310 134                  7,48%                             113 766                     11 716 
261          Bernardino - Mat. de Construção e Sanitários, Lda                             Materiais de Construção                                                3 556 403                       5 955 299                  -40,28%                          275 570                     324 470 
262          2RF, Lda                                                                                                  Isolamentos e Impermeabilização                                3 555 505                       2 982 492                  19,21%                           553 858                     504 879 
263          Jamarfel 2 - Armazéns de Ferro, Lda                                                    Produtos Siderúrgicos                                                   3 546 600                       3 922 188                  -9,58%                            -6 684                        41 886 
264          Fundaço - Com. e Indústrias de Ferro e Aço, Lda                               Produtos Siderúrgicos                                                   3 542 533                       2 439 742                  45,20%                           13 767                       225 907 
265          Caius, Dias & Irmão, Lda                                                                       Produtos Siderúrgicos                                                   3 530 971                       3 596 479                  -1,82%                            62 471                       23 999 
266          Ferbroca - Armazenista de Ferragens, Lda                                          Ferragens e Ferramentas                                              3 524 856                       2 773 407                  27,09%                           312 456                     144 995 
267          Macominho Mat. Construção do Minho, Lda                                        Materiais de Construção                                                3 523 545                       3 192 930                  10,35%                           105 178                     74 080 
268          Construtora Ideal Terceira II - Mat. Const. e Ser., Lda                         Materiais de Construção                                                3 504 430                       2 731 313                  28,31%                           102 568                     80 712 
269          Paneira & Companhia, Lda                                                                    Materiais de Construção                                                3 502 420                       1 744 130                  100,81%                         393 572                     212 559 
270          Marante - Mat. de Construção e Decoração, Lda                                Materiais de Construção                                                3 495 818                       3 274 263                  6,77%                             134 949                     128 177 
271          Represtor - Representações de Estores, SA                                       Estores e Proteção Solar                                               3 463 244                       3 463 244                  0,00%                             396 902                     396 902 
272          X Mat - Mat. de Construção, Lda                                                          Isolamentos e Impermeabilização                                3 458 566                       3 469 089                  -0,30%                            45 205                       63 297 
273          Mata & Vasconcelos, Lda                                                                       Materiais de Construção                                                3 451 637                       3 013 882                  14,52%                           186 810                     16 124 
274          C.I.A. - Com. de Inox e Aces., Lda                                                        Produtos Siderúrgicos                                                   3 418 195                       3 101 032                  10,23%                           148 096                     127 503 
275          Acail Açores - Com. de Ferro e Aços, Lda                                            Produtos Siderúrgicos                                                   3 416 598                       3 985 396                  -14,27%                          258 619                     327 966 
276          José da Silveira Ribeiro & Filhos, Lda                                                   Ferragens e Ferramentas                                              3 414 336                       3 060 963                  11,54%                           282 639                     415 205 
277          Stb Global Trading, Lda                                                                          Produtos Sanitários e Climatização                              3 377 373                       2 497 294                  35,24%                           78 211                       78 332 
278          Fonseca Matos & Ferreira, Lda                                                             Ferragens e Ferramentas                                              3 376 314                       2 979 794                  13,31%                           613 021                     336 418 
279          Macoteivas - Mat. de Construção, Lda                                                 Materiais de Construção                                                3 362 427                       3 304 597                  1,75%                             386 684                     287 811 
280          Classitrade - Com. e Serviços, Lda                                                       Ferragens e Ferramentas                                              3 346 105                       2 947 770                  13,51%                           275 375                     161 368 
281          Rotofer - Imp. e Come. de Ferragens, Lda                                           Ferragens e Ferramentas                                              3 330 056                       2 926 477                  13,79%                           338 128                     268 831 
282          Macomprogresso - Mat. de Construção, SA                                        Materiais de Construção                                                3 322 300                       3 236 086                  2,66%                             24 208                       23 484 
283          Evag - Estaleiro Vale Grande - Mat. Const., Lda                                 Materiais de Construção                                                3 314 632                       2 746 272                  20,70%                           172 704                     78 130 
284          Cmportela - Mat. de Construção, Lda                                                   Materiais de Construção                                                3 314 604                       2 418 300                  37,06%                           16 204                       11 188 
285          Mat. de Construção - Rufino Alves de Pinho, Lda                               Materiais de Construção                                                3 300 615                       3 037 376                  8,67%                             146 646                     119 053 
286          Jomarpor - Ferragens, SA                                                                     Ferragens e Ferramentas                                              3 296 975                       3 149 732                  4,67%                             283 224                     244 244 
287          Linos & Faria, Lda                                                                                   Materiais de Construção                                                3 291 778                       3 238 375                  1,65%                             85 330                       38 817 
288          Somefe - Soc. de Metais e Fundição, Lda                                           Materiais de Construção                                                3 282 786                       3 610 455                  -9,08%                            86 962                       109 049 
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289          Casferim - Imp. e Com. de Ferragens, Lda                                          Ferragens e Ferramentas                                              3 279 938                       3 046 480                  7,66%                             246 730                     297 598 
290          Mercado da Pedra - Com. Rochas Ornamentais, Lda                        Rochas Ornamentais                                                     3 278 070                       2 904 945                  12,84%                           5 680                         -374 656 
291          Exemplo Concret, Lda                                                                            Revestimentos e Perfilados                                           3 256 369                       3 003 255                  8,43%                             22 500                       28 331 
292          Agomaco Comercial, SA                                                                        Produtos Sanitários e Climatização                              3 256 144                       3 110 910                  4,67%                             259 495                     240 611 
293          Plakamat - Imp. e Exp. de Mat. de Construção, SA                            Isolamentos e Impermeabilização                                3 255 154                       2 897 095                  12,36%                           67 528                       22 284 
294          Manuel dos Santos & Filhos, Lda                                                          Materiais de Construção                                                3 241 802                       3 287 730                  -1,40%                            322 654                     200 146 
295          Const. Civil e Mat. Const. António F. & Fernandes, SA                       Materiais de Construção                                                3 234 055                       2 644 421                  22,30%                           167 368                     105 166 
296          Soc. de Ferragens Progresso Albicastrense, Lda                                Materiais de Construção                                                3 201 615                       3 258 942                  -1,76%                            134 616                     184 351 
297          Ribeiro & Marques, Lda                                                                          Tintas e Vernizes                                                            3 200 629                       2 855 396                  12,09%                           41 880                       109 394 
298          J. Pereira Ribeiro & Filhos II, Lda                                                          Materiais de Construção                                                3 160 391                       2 037 493                  55,11%                           54 489                       41 234 
299          Raffaele Sidoni & Sidoni, Lda                                                                Ferragens e Ferramentas                                              3 155 370                       2 915 893                  8,21%                             197 216                     191 764 
300          Açometais - Central do Norte, SA                                                         Produtos Siderúrgicos                                                   3 155 005                       3 811 864                  -17,23%                          24 713                       41 181 
301          Silva, Amado & Braga SA                                                                      Produtos Siderúrgicos                                                   3 151 874                       3 400 820                  -7,32%                            -25 888                      4 249 
302          A Exportadora de Chaves de Mat. Const., Lda                                    Materiais de Construção                                                3 146 846                       3 150 453                  -0,11%                            187 197                     187 911 
303          Manuel da Silva, SA                                                                               Materiais de Construção                                                3 115 430                       2 357 832                  32,13%                           -23 108                      32 828 
304          Odifercol - Mat. de Construção, Lda                                                     Materiais de Construção                                                3 102 951                       2 667 460                  16,33%                           176 522                     220 143 
305          Be Unique - Kitchens & Bathrooms, Lda                                              Materiais de Construção                                                3 098 921                       2 797 357                  10,78%                           102 679                     132 301 
306          Domingos de Freitas Lda                                                                       Produtos Sanitários e Climatização                              3 098 194                       3 431 154                  -9,70%                            12 124                       148 679 
307          Alfervis - Maquinas, Alumínios e Aces. Viseu, Lda                              Caixilharia de Alumínio                                                  3 093 248                       2 933 444                  5,45%                             198 960                     145 957 
308          Rolmetais - Acos Finos e Metais, SA                                                    Produtos Siderúrgicos                                                   3 078 608                       3 233 629                  -4,79%                            73 216                       80 433 
309          Flavigres, SA                                                                                           Materiais de Construção                                                3 070 969                       1 999 822                  53,56%                           399 649                     108 538 
310          Moreira & Rodrigues, SA                                                                       Materiais de Construção                                                3 059 573                       2 900 437                  5,49%                             16 030                       14 211 
311           Montael - Mat. Construção e Representações, SA                              Materiais de Construção                                                3 027 370                       3 256 883                  -7,05%                            8 093                         54 932 
312          Albano João & Filhos, Lda                                                                     Materiais de Construção                                                3 006 284                       2 542 157                  18,26%                           68 291                       18 172 
313          Amorim & Filhos, Lda                                                                             Caixilharia de Alumínio                                                  3 003 062                       3 144 018                  -4,48%                            19 876                       135 902 
314          Pineforest, Lda                                                                                        Madeiras e Derivados                                                    2 983 826                       2 876 698                  3,72%                             162 228                     121 174 
315          Jocararmanda - Mat. de Const. Civil, Lda                                             Materiais de Construção                                                2 978 506                       3 333 646                  -10,65%                          68 532                       83 103 
316          Profiwood - Ferragens Técnicas, Lda                                                   Ferragens e Ferramentas                                              2 976 636                       2 776 008                  7,23%                             367 089                     318 059 
317          AGC Pedragosa, Lda                                                                             Vidros                                                                              2 972 391                       3 020 680                  -1,60%                            204 725                     159 766 
318          Macoatlantico, Lda                                                                                  Materiais de Construção                                                2 951 231                       2 323 674                  27,01%                           97 903                       182 324 
319          Artur Agostinho, Lda                                                                               Materiais de Construção                                                2 947 668                       2 208 919                  33,44%                           119 399                     71 945 
320          Elísio Teixeira, Lda                                                                                  Materiais de Construção                                                2 945 578                       3 259 751                  -9,64%                            101 328                     217 581 
321          Servareias - Areias e Serviços, Lda                                                      Materiais de Construção                                                2 941 006                       2 816 958                  4,40%                             61 357                       55 517 
322          JRbotas - Design And Home Concepts, SA                                         Produtos Sanitários e Climatização                              2 931 988                       2 096 909                  39,82%                           21 106                       63 770 
323          Alugarbe Com. de Alumínio, Lda                                                           Caixilharia de Alumínio                                                  2 921 329                       2 852 301                  2,42%                             188 169                     197 929 
324          Alutaipas - Com. p/ Grosso Mat. Construção, Lda                               Caixilharia de Alumínio                                                  2 921 199                       2 686 705                  8,73%                             40 114                       39 291 
325          Marcos - Mat. de Construção, Lda                                                        Materiais de Construção                                                2 895 070                       2 332 016                  24,14%                           170 537                     83 117 
326          Finifolhas - Com. Folhas de Madeira Unip., Lda                                  Madeiras e Derivados                                                    2 882 990                       2 683 743                  7,42%                             290 256                     218 867 
327          Souto & Osório, SA                                                                                Produtos Sanitários e Climatização                              2 858 711                       2 955 399                  -3,27%                            35 175                       48 416 
328          J.J.A. - Mat. de Construção, Lda                                                           Materiais de Construção                                                2 857 865                       2 763 844                  3,40%                             177 856                     136 705 
329          Álvaro de Sousa Borrego, SA                                                                Tintas e Vernizes                                                            2 857 584                       2 767 031                  3,27%                             40 483                       43 783 
330          Amadeu de Jesus Duarte, SA                                                               Produtos Sanitários e Climatização                              2 853 072                       3 081 554                  -7,41%                            24 917                       18 056 
331          Zantia - Climatização, SA                                                                       Produtos Sanitários e Climatização                              2 851 605                       2 678 352                  6,47%                             -142 107                    -23 854 
332          Interarrod - Produtos Florestais, SA                                                      Madeiras e Derivados                                                    2 835 938                       3 182 214                  -10,88%                          -25 189                      -97 891 
333          Chamilar - Imp. e Dist.  Energias Renováveis, Lda                             Produtos Sanitários e Climatização                              2 825 998                       3 633 264                  -22,22%                          45 331                       112 841 
334          Solfil - Mat. de Construção, SA                                                              Materiais de Construção                                                2 819 813                       2 474 460                  13,96%                           237 499                     236 854 
335          Redecor - Rev. de Proteção e Decoração, SA                                     Tintas e Vernizes                                                            2 775 874                       2 687 041                  3,31%                             4 054                         73 345 
336          Importubos - Com. de Ferro, Lda                                                          Produtos Siderúrgicos                                                   2 753 583                       2 627 597                  4,79%                             267 006                     214 740 
337          Abricantes - Com. de Bricolage, Lda                                                     Materiais de Construção                                                2 752 629                       2 788 156                  -1,27%                            13 025                       78 034 
338          Hélio Martins & Santos, Lda                                                                  Madeiras e Derivados                                                    2 740 103                       2 396 118                  14,36%                           320 519                     209 248 
339          Beatriz Salero, Construções, Lda                                                          Materiais de Construção                                                2 717 744                       2 738 740                  -0,77%                            155 437                     164 820 
340          José Paulo, Lda                                                                                      Produtos Siderúrgicos                                                   2 700 243                       2 570 544                  5,05%                             31 708                       37 088 
341          Gonçalves & Moreira, Lda                                                                      Ferragens e Ferramentas                                              2 699 660                       2 360 073                  14,39%                           401 884                     314 409 
342          Manuel Espirito Santo Grilo, Lda                                                           Ferragens e Ferramentas                                              2 699 482                       2 048 680                  31,77%                           191 264                     57 484 
343          Sá Castro - Com. de Ferragens, Lda                                                    Ferragens e Ferramentas                                              2 697 639                       2 598 388                  3,82%                             367 367                     396 607 
344          Evoracor - Soc. Distribuidora, Lda                                                         Tintas e Vernizes                                                            2 697 204                       2 515 759                  7,21%                             159 468                     123 192 
345          Incoferro - Ind. e Com. de Ferro, SA                                                     Produtos Siderúrgicos                                                   2 692 232                       4 836 830                  -44,34%                          117 345                     636 713 
346          AFJ - Artigos Sanitários, Lda                                                                  Materiais de Construção                                                2 680 531                       2 455 057                  9,18%                             237 408                     124 154 
347          Brocer - Pav. e Rev. Cerâmicos, Lda                                                    Materiais de Construção                                                2 679 264                       1 876 021                  42,82%                           407 968                     212 090 
348          Manuel da Costa e Silva Unip., Lda                                                      Materiais de Construção                                                2 675 321                       2 370 706                  12,85%                           101 139                     108 715 
349          Afil, Lda                                                                                                    Móveis de Cozinha e Banho                                         2 669 687                       4 403 621                  -39,38%                          5 518                         83 259 
350          Grestaipas, Venda e Rep.  Mat. Cerâmico, Lda                                   Materiais de Construção                                                2 662 187                       2 476 484                  7,50%                             192 023                     180 849 
351          Grazimadeiras - Com. de Madeiras, Lda                                              Madeiras e Derivados                                                    2 661 625                       2 054 113                  29,58%                           108 621                     11 751 
352          Ribeiro dos Santos, Produtos Siderúrgicos, Lda                                  Produtos Siderúrgicos                                                   2 660 943                       2 084 555                  27,65%                           16 786                       34 773 
353          Nos-Norte - Mat. de Construção, Lda                                                   Materiais de Construção                                                2 658 835                       2 650 033                  0,33%                             132 894                     110 848 
354          Fernando Magalhães da Silva, Lda                                                       Materiais de Construção                                                2 638 208                       2 249 054                  17,30%                           217 569                     86 318 
355          Valsteel - Inox e Componentes Industriais Unip., Lda                         Produtos Siderúrgicos                                                   2 633 606                       2 580 074                  2,07%                             35 405                       59 844 
356          Lusil - Alumínios e Ferragens, Lda                                                        Caixilharia de Alumínio                                                  2 621 363                       2 725 592                  -3,82%                            220 715                     126 258 
357          Almeida & Xavier, Lda                                                                            Produtos Sanitários e Climatização                              2 615 077                       2 731 508                  -4,26%                            40 011                       108 022 
358          Manuel Barreto Madeiras, SA                                                                Materiais de Construção                                                2 612 465                       2 725 644                  -4,15%                            242 124                     290 464 
359          Sanipires Sanitários, Lda                                                                        Produtos Sanitários e Climatização                              2 611 410                       2 525 695                  3,39%                             95 928                       145 497 
360          Sanitrofa - Com. de Artigos Sanitários, Lda                                          Produtos Sanitários e Climatização                              2 610 413                       2 440 023                  6,98%                             76 491                       206 155 
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361          Covema - Madeiras, Lda                                                                        Madeiras e Derivados                                                    2 608 702                       2 243 817                  16,26%                           43 894                       45 059 
362          Davide & Parreira, Lda                                                                           Produtos Sanitários e Climatização                              2 608 359                       2 145 068                  21,60%                           213 431                     139 897 
363          Rodrigues & Nunes, Lda                                                                        Materiais de Construção                                                2 593 148                       2 579 640                  0,52%                             121 330                     168 229 
364          Mat. de Construção Júlio Santos, Lda                                                  Materiais de Construção                                                2 588 693                       2 294 149                  12,84%                           244 432                     208 150 
365          Neves & Rato, Lda                                                                                 Materiais de Construção                                                2 581 031                       2 407 522                  7,21%                             304                            15 637 
366          Ferroviseu - Armazens de Ferro de Viseu, Lda                                    Produtos Siderúrgicos                                                   2 577 919                       2 701 331                  -4,57%                            37 127                       64 250 
367          Globallock - Ferragens, Lda                                                                   Ferragens e Ferramentas                                              2 576 481                       2 716 948                  -5,17%                            20 336                       63 657 
368          Fapimepe - Com. de Ferragens para Móveis, Lda                              Móveis de Cozinha e Banho                                         2 573 367                       2 407 519                  6,89%                             60 839                       42 977 
369          Irmãos Faria, Lda                                                                                    Materiais de Construção                                                2 572 734                       1 947 481                  32,11%                           107 929                     54 562 
370          Atila - A. Trigueira & Irmão, Lda                                                             Ferragens e Ferramentas                                              2 558 936                       2 341 513                  9,29%                             120 480                     115 488 
371          Novelbasto - Com. e Ind.  Comp. Madeira, Lda                                   Madeiras e Derivados                                                    2 556 839                       2 133 671                  19,83%                           131 019                     114 492 
372          Thatti - Artigos de Construção Unip., Lda                                             Materiais de Construção                                                2 541 538                       2 529 843                  0,46%                             17 732                       38 271 
373          António Peres, Lda                                                                                 Tintas e Vernizes                                                            2 535 402                       2 373 276                  6,83%                             8 545                         -25 393 
374          Rui Abrantes & Ca, Lda                                                                          Materiais de Construção                                                2 534 250                       2 183 759                  16,05%                           118 208                     100 563 
375          Techsysflui, Lda                                                                                       Produtos Sanitários e Climatização                              2 529 777                       2 215 071                  14,21%                           113 810                     151 557 
376          Gaspar Eusébio Rodrigues, Lda                                                           Materiais de Construção                                                2 516 890                       2 225 923                  13,07%                           16 907                       15 129 
377          Vilabonense - Mat. Construção Unip., Lda                                           Materiais de Construção                                                2 516 728                       2 263 237                  11,20%                           302 509                     186 834 
378          João Martins Ferreira, Lda                                                                     Materiais de Construção                                                2 511 471                       2 122 841                  18,31%                           221 704                     81 978 
379          António A.P. Oliveira, Lda                                                                       Materiais de Construção                                                2 507 875                       1 743 048                  43,88%                           97 534                       174 316 
380          Madeiaze, Com. Madeiras e Derivados, Lda                                       Madeiras e Derivados                                                    2 504 381                       2 332 893                  7,35%                             370 599                     319 523 
381          Superterm - Com.  Produtos de Pichelaria, Lda                                   Produtos Sanitários e Climatização                              2 498 278                       1 947 250                  28,30%                           73 787                       129 919 
382          Joaquim Ribeiro de Sousa, SA                                                              Produtos Siderúrgicos                                                   2 474 768                       1 946 353                  27,15%                           38 746                       64 178 
383          Esbam - Mosaicos e Azulejos da Beira Unip., Lda                              Materiais de Construção                                                2 474 675                       2 056 102                  20,36%                           78 712                       49 161 
384          Flavimadeiras, Lda                                                                                 Madeiras e Derivados                                                    2 466 964                       2 321 562                  6,26%                             101 441                     109 270 
385          Guerra, Melo & Filhos - Com. Mat. Construção, Lda                           Materiais de Construção                                                2 457 640                       2 368 822                  3,75%                             137 006                     114 580 
386          Araújo & Carminda, Lda                                                                         Madeiras e Derivados                                                    2 456 796                       2 656 969                  -7,53%                            9 267                         12 092 
387          Kilomat - Mat. de Construção, Lda                                                        Materiais de Construção                                                2 455 582                       2 075 076                  18,34%                           132 797                     340 075 
388          António Vitorino Pereira de Campos & Irmão, Lda                              Materiais de Construção                                                2 450 575                       2 233 621                  9,71%                             13 978                       18 679 
389          Sopotin - Soc. Portuguesa de Com. de Tintas, Lda                             Tintas e Vernizes                                                            2 447 453                       2 116 582                  15,63%                           39 403                       2 807 
390          Jobraga - Com. de Ferragens, Lda                                                       Ferragens e Ferramentas                                              2 441 306                       2 492 889                  -2,07%                            167 213                     199 717 
391          Bracarapipe, Lda                                                                                     Produtos Sanitários e Climatização                              2 433 555                       1 840 882                  32,20%                           71 125                       68 711 
392          Matinfra - Mat. de Construção, Lda                                                       Materiais de Construção                                                2 432 234                       2 160 978                  12,55%                           21 485                       14 725 
393          Imacol Ind. de Mat. de Construção, Lda                                               Materiais de Construção                                                2 417 265                       1 921 875                  25,78%                           118 696                     10 055 
394          Somassul - Soc. de Madeiras do Sul, Lda                                           Madeiras e Derivados                                                    2 409 338                       2 322 320                  3,75%                             182 906                     98 089 
395          Ribrasal - Soc. Com. Rep. e Imp. Mat. Construção, Lda                    Produtos Sanitários e Climatização                              2 408 789                       2 200 704                  9,46%                             96 508                       33 756 
396          Jonobras - Mat. de Construção, Lda                                                     Materiais de Construção                                                2 381 334                       2 222 690                  7,14%                             30 326                       50 351 
397          Uniseculo - Imp. e Exp., Lda                                                                  Produtos Sanitários e Climatização                              2 378 117                       2 419 714                  -1,72%                            15 674                       20 265 
398          Dias & Companhia, Lda                                                                         Isolamentos e Impermeabilização                                2 367 475                       1 988 026                  19,09%                           202 835                     112 288 
399          Waterworks By Sanibanho, Lda                                                            Produtos Sanitários e Climatização                              2 365 208                       1 667 756                  41,82%                           35 956                       28 180 
400          Vieira & Soares, Lda                                                                               Materiais de Construção                                                2 361 310                       2 136 096                  10,54%                           27 086                       46 810 
401          Quitério e Quitério, Lda                                                                          Materiais de Construção                                                2 356 214                       1 919 263                  22,77%                           125 405                     81 649 
402          Msrebelo Unip., Lda                                                                                Materiais de Construção                                                2 334 324                       2 062 439                  13,18%                           195 932                     169 625 
403          Melo - Mat. de Construção, Lda                                                            Materiais de Construção                                                2 333 831                       2 172 133                  7,44%                             185 091                     181 544 
404          Isauro Neves Ferreira, Lda                                                                    Ferragens e Ferramentas                                              2 333 405                       2 300 116                  1,45%                             139 609                     101 742 
405          Alcides Castro e Gomes, Lda                                                                Produtos Sanitários e Climatização                              2 320 675                       2 166 377                  7,12%                             337 425                     317 610 
406          Tamegainox, Lda                                                                                    Produtos Siderúrgicos                                                   2 318 980                       2 085 526                  11,19%                           96 099                       77 067 
407          Placonorte Planeamento e Construções Norte, Lda                            Isolamentos e Impermeabilização                                2 310 585                       2 233 265                  3,46%                             68 704                       1 123 
408          Sazuli - Imp. e Exp. de Cerâmicas e Sanitários, Lda                           Materiais de Construção                                                2 306 302                       1 865 953                  23,60%                           168 832                     145 320 
409          Fontainhas Revest, Lda                                                                         Isolamentos e Impermeabilização                                2 291 121                       1 911 188                  19,88%                           82 617                       45 234 
410          Ferrão & Ferrão, Lda                                                                              Produtos Sanitários e Climatização                              2 286 385                       2 284 431                  0,09%                             84 332                       60 381 
411           Sisarq - Com. Sistemas para Alumínio, Lda                                         Caixilharia de Alumínio                                                  2 277 785                       2 124 108                  7,23%                             171 885                     111 365 
412          Mabalgarve - Máquinas e Ferragens, Lda                                            Ferragens e Ferramentas                                              2 267 596                       2 007 416                  12,96%                           35 713                       32 271 
413          Placogesso - Mat. de Construção, Lda                                                 Isolamentos e Impermeabilização                                2 264 761                       1 947 034                  16,32%                           19 096                       27 502 
414          Maria & Marina - Alumínio e Componentes, Lda                                 Caixilharia de Alumínio                                                  2 261 012                       1 379 116                  63,95%                           18 954                       29 289 
415          Luminoproject, Lda                                                                                 Material Elétrico                                                              2 249 991                       2 190 564                  2,71%                             86 449                       109 112 
416          Luiheld - Intermediação e Com.  Mat. Construção, Lda                      Produtos Sanitários e Climatização                              2 248 282                       2 071 755                  8,52%                             285 678                     258 911 
417          Majoflaja Mat. de Construção, Lda                                                        Materiais de Construção                                                2 233 956                       1 885 634                  18,47%                           68 383                       22 257 
418          Gabriel Costa & Filhos, Lda                                                                   Materiais de Construção                                                2 233 950                       2 217 378                  0,75%                             80 457                       58 489 
419          Somaterial, SA                                                                                        Produtos Siderúrgicos                                                   2 221 570                       2 440 574                  -8,97%                            27 102                       -68 423 
420          Francisco Coelho & Companhia, Lda                                                   Materiais de Construção                                                2 215 582                       1 865 735                  18,75%                           -900                           10 593 
421          Aluflaviae - Alumínio E Serviços, Lda                                                    Caixilharia de Alumínio                                                  2 214 344                       2 101 803                  5,35%                             107 785                     140 081 
422          Perfiviana - Com. de Alumínios, Lda                                                     Caixilharia de Alumínio                                                  2 214 091                       2 083 363                  6,27%                             193 946                     103 891 
423          Joaquim Ferreira Barbosa & Filhos, Lda                                              Materiais de Construção                                                2 210 184                       1 955 014                  13,05%                           57 332                       39 308 
424          Pimenta & Filho, Lda                                                                              Materiais de Construção                                                2 206 489                       2 021 142                  9,17%                             -129 016                    106 
425          Distintaplataforma Mat. de Construção Unip., Lda                               Madeiras e Derivados                                                    2 204 334                       1 894 230                  16,37%                           19 235                       45 054 
426          Gondotec - Sistemas de Segurança e Domótica, Lda                        Sistemas de Segurança e Domótica                            2 200 084                       1 777 892                  23,75%                           60 742                       61 205 
427          Manuel Almeida Costa & Filhos, Lda                                                    Ferragens e Ferramentas                                              2 194 614                       2 377 786                  -7,70%                            35 621                       89 047 
428          Costa & Durães, Lda                                                                              Madeira e Derivados                                                      2 189 432                       2 070 317                  5,75%                             242 865                     178 496 
429          Topbanho - Mat. de Construção, Lda                                                    Materiais de Construção                                                2 176 934                       2 160 127                  0,78%                             102 840                     80 273 
430          Graciano dos Santos Loureiro, Lda                                                       Materiais de Construção                                                2 170 412                       2 090 619                  3,82%                             110 297                     49 450 
431          Showerbox Mat. de Construção, Lda                                                    Produtos Sanitários e Climatização                              2 165 142                       1 419 519                  52,53%                           230 503                     171 928 
432          Bernardo Peixoto da Mota & Filhos, Lda                                              Materiais de Construção                                                2 156 968                       1 959 260                  10,09%                           286                            4 403 
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433          J. Dias Ferreira, Lda                                                                               Materiais de Construção                                                2 153 221                       2 124 527                  1,35%                             70 462                       47 384 
434          J. M. Palma & Filhos, Lda                                                                      Materiais de Construção                                                2 150 562                       3 079 775                  -30,17%                          113 789                     15 689 
435          Lusedi - Luso Espanhola Dist.  Mat. Decoração, Lda                          Caixilharia de Alumínio                                                  2 147 917                       2 162 241                  -0,66%                            19 412                       1 364 
436          Fernando M. A. Barbosa Unip., Lda                                                      Produtos Sanitários e Climatização                              2 140 219                       2 082 673                  2,76%                             364 554                     405 557 
437          Tecnovivo - Com.  Equip. Térmicos e de Gás, Lda                             Produtos Sanitários e Climatização                              2 139 771                       2 090 808                  2,34%                             128 713                     120 368 
438          Equipmad - Equip. Hidráulicos e Ind. Madeira, Lda                             Ferragens e Ferramentas                                              2 136 065                       1 490 750                  43,29%                           213 912                     128 780 
439          Rev. Figueiredo - Pav. e Rev., Lda                                                        Materiais de Construção                                                2 132 335                       2 073 846                  2,82%                             152 910                     44 577 
440          Em Living - Com. e Dist. de Painéis, Lda                                             Madeiras e Derivados                                                    2 129 653                       1 775 382                  19,95%                           41 380                       41 728 
441          Mkttrade, Lda                                                                                          Madeiras e Derivados                                                    2 129 503                       2 269 675                  -6,18%                            14 347                       48 685 
442          Álvaro Figueiredo & Filhos, Lda                                                             Materiais de Construção                                                2 123 257                       1 796 996                  18,16%                           194 994                     172 797 
443          Armando Salgado Oliveira & Companhia, Lda                                     Materiais de Construção                                                2 123 005                       2 041 401                  4,00%                             30 440                       23 263 
444          C.C.V. - Com. Central do Valado, Lda                                                   Isolamentos e Impermeabilização                                2 120 835                       2 057 138                  3,10%                             303 763                     317 284 
445          Azulpastel, Lda                                                                                        Materiais de Construção                                                2 117 874                       2 062 722                  2,67%                             98 963                       76 645 
446          Peixoto & Cunha, Lda                                                                            Materiais de Construção                                                2 108 522                       2 398 831                  -12,10%                          136 702                     155 706 
447          Macorafael - Com. de Mat. de Construção, Lda                                  Materiais de Construção                                                2 100 942                       2 374 113                  -11,51%                          27 911                       75 978 
448          Vescom Portugal - Rev. Murais Unip., Lda                                           Pavimentos e Revestimentos                                       2 069 710                       1 678 022                  23,34%                           36 801                       31 725 
449          Graça & Guerreiro Unip., Lda                                                                Materiais de Construção                                                2 068 762                       1 707 594                  21,15%                           145 789                     112 836 
450          Refral, Com. e Ind. e Portas Automáticas, Lda                                    Portas Automáticas                                                        2 067 525                       1 840 197                  12,35%                           4 190                         13 176 
451          T.E.B. - Mat. de Construção, Lda                                                          Materiais de Construção                                                2 067 174                       1 602 621                  28,99%                           52 154                       43 501 
452          A. Costa & Mota, Lda                                                                             Materiais de Construção                                                2 063 714                       2 073 540                  -0,47%                            19 771                       13 027 
453          J.Cardoso & Filhos, Lda                                                                         Materiais de Construção                                                2 052 127                       1 917 738                  7,01%                             57 515                       31 384 
454          Masotav, Lda                                                                                           Materiais de Construção                                                2 042 954                       1 896 355                  7,73%                             21 145                       41 609 
455          António Matos, Lda                                                                                 Materiais de Construção                                                2 029 435                       1 974 364                  2,79%                             68 561                       24 324 
456          Fontes, Ribeiro & Fontes, Lda                                                               Materiais de Construção                                                2 024 998                       1 983 852                  2,07%                             59 157                       163 506 
457          Sulcave - Com. e Mat. de Construção, Lda                                          Materiais de Construção                                                2 019 402                       1 786 340                  13,05%                           153 123                     117 712 
458          Rodilux - Tintas, Ferragens e Ferramentas, Lda                                  Ferragens e Ferramentas                                              2 015 495                       1 754 506                  14,88%                           165 508                     137 602 
459          Alberto Silva Oliveira, Lda                                                                      Materiais de Construção                                                2 011 984                       1 731 261                  16,21%                           101 296                     63 262 
460          Jianping Xu - Ferragens Unip., Lda                                                       Ferragens e Ferramentas                                              2 010 138                       1 829 727                  9,86%                             89 418                       105 453 
461          Forest Stone Unip., Lda                                                                         Rochas Ornamentais                                                     2 006 384                       1 745 284                  14,96%                           41 005                       33 472 
462          U-Deck, Lda                                                                                            Madeiras e Derivados                                                    1 998 678                       1 718 922                  16,28%                           97 048                       1 107 
463          Alcatifex - Centro Tecnico de Rev., Lda                                                Pavimentos e Revestimentos                                       1 994 483                       1 457 334                  36,86%                           77 586                       53 411 
464          Maiaplas - Plásticos Técnicos, Lda                                                       Produtos Sanitários e Climatização                              1 993 908                       1 634 908                  21,96%                           164 996                     54 206 
465          Vicente & Campos - Com. Simp. Fer. e Ferramentas, Lda                 Ferragens e Ferramentas                                              1 986 851                       1 980 063                  0,34%                             97 580                       90 782 
466          Domingos Costa & Filhos, Lda                                                              Madeiras e Derivados                                                    1 981 563                       1 749 460                  13,27%                           143 980                     94 412 
467          António de Sousa Ramos & Filhos, Lda                                               Madeiras e Derivados                                                    1 959 748                       1 798 305                  8,98%                             135 985                     131 922 
468          Josina - Com. de Mat. de Construção, Lda                                          Materiais de Construção                                                1 948 187                       1 728 103                  12,74%                           51 928                       31 345 
469          António da Silva Domingues & Filhos, Lda                                           Materiais de Construção                                                1 942 303                       1 730 385                  12,25%                           52 832                       48 351 
470          Silmadeiras - Com. de Madeiras Lda                                                    Madeiras e Derivados                                                    1 939 126                       1 813 142                  6,95%                             119 173                     75 197 
471          Fumegas - Com. de Aces. para a Const. Civil, Lda                             Ferragens e Ferramentas                                              1 933 779                       2 080 192                  -7,04%                            97 006                       109 650 
472          R.F.P. Cimentos II Unip., Lda                                                                 Materiais de Construção                                                1 926 472                       1 507 014                  27,83%                           34 726                       25 452 
473          Steelrevest - Unip., Lda                                                                          Revestimentos e Perfilados                                           1 900 486                       1 711 041                  11,07%                           -5 187                        5 041 
474          Zefil - Mat. de Construção, Lda                                                             Produtos Sanitários e Climatização                              1 896 920                       1 759 516                  7,81%                             48 536                       64 679 
475          Florêncio, Raminhos & Filhos, Lda                                                        Ferragens e Ferramentas                                              1 896 028                       1 731 162                  9,52%                             108 455                     222 624 
476          António Gregório Mira & Jose Gregório Mira, Lda                               Materiais de Construção                                                1 892 019                       1 822 167                  3,83%                             149 455                     -51 249 
477          Barros & Alexandre, SA                                                                         Materiais de Construção                                                1 880 356                       1 757 180                  7,01%                             91 988                       107 400 
478          Edmarmat - Mat. de Construção, Lda                                                   Materiais de Construção                                                1 880 075                       1 612 128                  16,62%                           79 981                       44 177 
479          Madeiro Placa - Soc. Com. Aglom. Madeira, Lda                                Madeiras e Derivados                                                    1 867 872                       1 841 759                  1,42%                             119 299                     84 172 
480          A Carvalho & Simões, Lda                                                                     Materiais de Construção                                                1 858 193                       1 509 314                  23,12%                           126 200                     74 922 
481          Placemad - Madeiras e Derivados Unip., Lda                                      Madeiras e Derivados                                                    1 855 840                       1 652 068                  12,33%                           138 975                     18 293 
482          Drogaria Nogueirense, Lda                                                                    Materiais de Construção                                                1 855 306                       1 650 889                  12,38%                           64 328                       21 716 
483          Egomes, Lda                                                                                           Produtos Sanitários e Climatização                              1 851 222                       2 061 983                  -10,22%                          3 983                         11 089 
484          Globalbrico, Lda                                                                                      Ferragens e Ferramentas                                              1 816 286                       1 659 061                  9,48%                             325 897                     207 749 
485          Fafbanho - Com. de Mat. Construção, Lda                                          Materiais de Construção                                                1 793 794                       1 598 801                  12,20%                           216 552                     190 342 
486          Armando Gomes Lindo & Filhos, Lda                                                   Materiais de Construção                                                1 786 938                       1 832 946                  -2,51%                            37 065                       116 705 
487          Fernandes & Calados - Mat. de Construção, Lda                                Materiais de Construção                                                1 783 936                       1 620 713                  10,07%                           139 910                     236 204 
488          Dica Portugal, Lda                                                                                  Produtos Sanitários e Climatização                              1 764 503                       1 648 238                  7,05%                             36 149                       57 757 
489          Macodal, Lda                                                                                           Materiais de Construção                                                1 762 697                       1 652 305                  6,68%                             95 655                       95 314 
490          Jorge Alves - Com. Madeiras e Der. Unip., Lda                                   Madeiras e Derivados                                                    1 757 136                       1 777 809                  -1,16%                            103 028                     44 481 
491          Aplicomate, Com.  Mat. de Construção, Lda                                        Isolamentos e Impermeabilização                                1 755 379                       1 740 564                  0,85%                             4 755                         -172 
492          Custódio Tavares, Lda                                                                            Materiais de Construção                                                1 749 212                       1 352 824                  29,30%                           66 160                       64 896 
493          Esteves, Esteves & Esteves - Mat. Construção, Lda                           Materiais de Construção                                                1 748 248                       1 484 720                  17,75%                           118 207                     44 046 
494          Cmer - Material Elétrico, Lda                                                                 Material Elétrico                                                              1 742 407                       1 419 345                  22,76%                           83 679                       173 755 
495          João Medeiros Serpa, Lda                                                                     Materiais de Construção                                                1 731 554                       1 665 898                  3,94%                             2 948                         13 981 
496          Decorpisus - Decorações, Lda                                                              Pavimentos e Revestimentos                                       1 726 584                       1 485 151                  16,26%                           20 024                       15 004 
497          Torneiras L & P Machado, Lda                                                              Produtos Sanitários e Climatização                              1 725 589                       1 620 513                  6,48%                             237 119                     226 988 
498          Madiera - Com. Madeiras e Derivados, Lda                                         Madeiras e Derivados                                                    1 722 474                       1 523 844                  13,03%                           113 965                     66 567 
499          A. Ferreira da Silva & Ca, Lda                                                               Produtos Siderúrgicos                                                   1 719 925                       1 509 337                  13,95%                           30 978                       -3 016 
500          Renovacapital - Energias Renováveis Unip., Lda                                Produtos Sanitários e Climatização                              1 719 097                       1 509 814                  13,86%                           21 714                       25 415

Ranking

                                                                                                                                                                                                                          3 179 181 551                3 023 370 145          0,05153567                                                       
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Entrevista
Digitalização (sempre) foi o foco para a Sanitop I Johan Stevens, Diretor Geral da Sanitop
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Johan Stevens, Diretor Geral da Sanitop, confi-
denciou à Materiais de Construção que a digita-
lização já está integrada na estratégia da sua 
empresa há alguns anos e que, para 2020, esta-
va já prevista uma aposta ainda mais forte. Em 
entrevista revela-nos pormenores desta iniciativa 
que foi para muitas empresas uma novidade 
imposta pela pandemia. 
 
A PANDEMIA TROUXE ÀS EMPRESAS NOVOS DESAFIOS. 
COMO É QUE A SANITOP REAGIU A ESTAS NOVAS 
NECESSIDADES E ADAPTAÇÕES? 
 
Para nós foi uma evolução quase natural. 
Obviamente, no início do ano, quando ainda 
nem havia casos conhecidos em Portugal, 
começamos a sentir uma necessidade de criar 
antecipadamente meios que permitissem a um 
maior número de colaboradores estar em tele-
trabalho. Uma grande parte da equipa já tinha 
essas condições criadas e acesso remoto para 
poderem trabalhar a partir de casa ou em qual-
quer outro local externo. Portanto, o foco foi 
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exemplo, o nosso site já permite a compra 
online há mais de 12 anos. As nossas lojas 
dispõem de um sistema self-shop também 
há mais de 12 anos. Ambos têm sofrido evo-
luções e melhorias na tecnologia e interface 
que utilizam, mas posso dizer-lhe que são 
ferramentas com as quais os clientes que 
vêm à Sanitop estão já bem familiarizados e 
reconhecem os seus benefícios. 
 
Também na gestão das assistências técni-
cas após venda dispomos de um software 
que permite à nossa rede de técnicos uma 
mais rápida integração de informação, no 
sentido de, não só melhorar a gestão das 
mesmas, como também de prestar um servi-
ço mais fiável. 
 
Uma grande evolução nesta área do digital 
foi quando iniciamos a nossa aposta e pare-
cia com o PIM - Product Information 
Managment. Uma solução de integração de 
informação de produto com a qual trabalha-
mos e para a qual a nossa equipa muito tem 

criar essas mesmas condições para o 
máximo de postos de trabalho possível, 
nomeadamente para os colaboradores 
com funções que o permitisse. Neste 
momento, temos 75% dos colaboradores 
administrativos em teletrabalho, estando 
os restantes a trabalhar nos nossos pon-
tos de venda e armazém. Além disso, 
temos já instalados os meios necessários 
para a realização de reuniões em video-
conferência, seja com clientes, seja com 
as nossas lojas, que são mais de 25 pon-
tos de venda, entre centros de atendimen-
to a profissionais e showroom, seja com 
fornecedores. 
 
SENDO ESTE JÁ UM HÁBITO NA EMPRESA, PER-
GUNTO-LHE, QUANDO COMEÇARAM ESTA APOSTA 
NAS NOVAS TECNOLOGIAS E NO DIGITAL? 
 
Na verdade, a Sanitop sempre procurou 
estar na vanguarda relativamente à utiliza-
ção de tecnologias na sua relação com os 
clientes, bem como internamente. Por 

contribuído com a inserção de informação. 
Por outro lado, é também nesta plataforma 
que conseguimos obter informação que 
depois é disponibilizada no nosso site, app, 
catálogos, orçamentos, etc. 
 
Internamente, por forma a agilizar e simplifi-
car processos, também a tecnologia tem sido 
muito importante. Atualmente dispomos de 
um software de CRM, totalmente desenvolvi-
do dentro de portas - o Sanitop 360. Além 
deste programa, recorremos igualmente a 
outras ferramentas externas, extremamente 
importantes, por exemplo, para gestão de 
stocks, financeira e até de recursos huma-
nos. Mais concretamente na logística, a 
Sanitop tem ainda, desde 2004, um avança-
do sistema informático, semiautomatizado - o 
Warehouse Management System - que per-
mite minimizar erros e proporciona uma res-
posta rápida e eficaz aos pedidos dos clien-
tes. 
 
Complementarmente, para os produtos de 
reduzida dimensão e rotação média, são uti-
lizadas unidades de Kardex. Este sistema 
permite ainda controlar, em tempo real, todas 
as operações logísticas por que cada artigo 
passa, desde a sua localização no armazém, 
até à sua expedição. 
 
E AS VENDAS ONLINE, CONSIDERA SER UMA TEN-
DÊNCIA EM CRESCENDO? 
 
Sim, sem dúvida, Mas aqui temos de distin-
guir os diferentes segmentos - B2B e B2C - 
que envolvem estratégias diferentes. 
 
Por exemplo, para o B2B, e no sentido de 
facilitar a vida do nosso cliente, a Sanitop tem 
um site que disponibiliza toda a informação 
importante para os instaladores profissionais, 
através de um acesso privado a cada um 
deles. Aqui, eles poderão ter acesso à gestão 
das suas encomendas, a informação técnica 
e comercial de produto, a campanhas em 
vigor, etc. Enfim, o site Sanitop funciona 
como mais um canal no qual os profissionais 
podem estabelecer contacto connosco e ace-
der aos nossos produtos e serviços, de forma 
prática, rápida e segura. 
 
Por outro lado, no B2C a Sanitop desenvol-
veu dois conceitos online que pretendem 
ajudar o consumidor a encontrar toda a 
informação que necessita relativamente a 
soluções de sanitários - através do site 
show room.sanitop.pt - e de climatização - 
através do site solucoeseficientes.sanitop.pt. 
 
O objetivo em ambos é facultar essa informa-
ção essencial e, no final, após o consumidor 
encontrar o que pretende, recorrer aos nos-
sos serviços que, em parceria com os profis-
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Posso também dar-lhe como exemplo a 
nossa App, que permite aos nossos clientes 
gerir as suas compras na Sanitop à distân-
cia. Uma App simples e intuitiva que acredi-
tamos ser outra mais-valia para os nossos 
clientes. 
 
E EM ANO DE PANDEMIA, ESTA APOSTA NO DIGITAL 
ESTENDEU-SE A MAIS ÁREAS NA VOSSA EMPRE-
SA? 
 
Claro que sim. Dou-lhe como exemplo mais 
recente o Fórum Virtual. Este ano, devido à 
situação pandémica que atravessamos, des-
cartamos imediatamente a hipótese de reali-
zação do Fórum Sanitop. É um evento pre-
sencial, que habitualmente junta muitas pes-
soas no mesmo espaço, onde há muita inte-
ração entre todos os participantes e senti-
mos que não deveríamos colocar em risco a 
vida e saúde de todos os nossos parceiros e 
colaboradores. No entanto, não poderíamos 
deixar passar em branco este que é já um 
evento de referência no nosso sector. Então, 
convidámos alguns parceiros e fizemos o 
Fórum Virtual, com seis apresentações a 
decorrer em duas sessões seguidas e em 
simultâneo. Foi uma experiência enriquece-
dora e que consideramos que foi um suces-
so, dada a adesão de mais de 300 profissio-
nais que estiverem presentes. 
 
Além desta experiência, adotamos também 
a realização de formações webinar na nossa 
Academia Sanitop e, até agora, já tivemos 
mais de 200 pessoas a participar nas mes-
mas. 
 
Toda esta experiência permitiu-nos ver que 
existe um grande potencial para no próximo 
ano desenvolvermos uma plataforma de E-
learning. Essa será, sem dúvida, uma das 
próximas prioridades. 

sionais de instalação, resultará na execu-
ção do projeto pretendido. 
 
Esta aposta no B2C para nós só faz sen-
tido ser feita desta forma, mantendo o 
processo normal de venda, envolvendo o 
nosso cliente, o instalador profissional, 
numa estratégia win-win. Estas acabam 
por ser também ferramentas de suporte 
ao seu trabalho junto do consumidor final, 
que podem utilizar no seu dia-a-dia de 
trabalho para apresentar as suas propos-
tas. 
 
ESSA ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO DE FERRA-
MENTAS DIGITAIS PARA OS VOSSOS CLIENTES, 
ESTENDEM-SE A MAIS ÁREAS? 
 
Sim, claro. Por exemplo, estamos agora 
na fase de finalização do nosso projeto 
Erp System Label. Como deverá saber, 
além da etiqueta energética de produto, 
atualmente, é obrigatória também a eti-
queta da solução para a climatização da 
casa ou para o aquecimento das águas 
sanitárias. Essa etiqueta tem de ser gera-
da baseada numa série de cálculos que, 
habitualmente, apenas alguns especialis-
tas o fazem. Nós estamos a terminar o 
desenvolvimento de uma ferramenta que 
permitirá aos nossos clientes gerar essa 
etiqueta apenas a partir da seleção dos 
artigos selecionados. Isto é fundamental, 
porque é uma obrigação legal nas pro-
postas e instalações feitas atualmente. 
 
Outro exemplo é a possibilidade de rastrea-
mento de encomendas através do Track 
and Trace. Este acompanhamento torna-se 
fundamental para que o instalador possa 
planear os seus trabalhos no dia-a-dia. Sa -
bemos dessa impotência e queremos ace-
lerar este projeto ao máximo. 

Um outro exemplo que vai facilitar a nossa 
gestão de informação com os nossos par-
ceiros fornecedores é a tecnologia EDI - 
Eletronic Data Interchange - que prevê a 
digitalização de todos os processos com 
fornecedores e, assim, agilizar os mes-
mos. 
 
Uma outra área que estamos a explorar e 
que queremos aprofundar no futuro é a 
Inteligência Artificial. Este será um dos 
grandes desafios para as empresas nas 
tomadas de decisão. Na Sanitop, estamos 
já a desenvolver várias ferramentas que 
permitam a melhoria nas previsões e 
detetar tendências a partir da análise de 
dados. 
 
UM ANO CHEIO DE NOVIDADES NO QUE TOCA AO 
DIGITAL, PORTANTO. GOSTARIA DE DEIXAR 
ALGUMA RECOMENDAÇÃO OU MENSAGEM A 
QUEM NOS LÊ? 
 
É com imenso gosto que deixo o meu tes-
temunho e que espero que muitas empre-
sas possam segui-lo. O digital é, sem dúvi-
da, o futuro e esta pandemia só veio acele-
rar em 6 meses o que normalmente demo-
raria 10 anos a acontecer. 
 
E esta é uma questão fundamental para as 
empresas em Portugal que deve ser tido 
em conta. As empresas têm que se prepa-
rar para o e-commerce, que rapidamente 
chegará a Portugal, e também ao nosso 
sector. E virá de grandes players a nível 
europeu. Mas também é bom relembrar: a 
digitalização vai permitir às empresas que 
nela apostem criar mais valor para os seus 
clientes. Por isso, ela deve fazer parte dos 
planos futuros das mesmas. 
 
Mas atenção, esta aposta deve ser pensa-
da e feita tendo em conta o aspeto da 
segurança. Recentemente, assisti a um 
webinar sobre cyber-segurança, onde foi 
mencionado que 4 em cada 10 PME são 
atualmente vítimas de hackers. Isto pode 
ser um problema, pois pode mesmo parar 
o funcionamento de uma empresa. Aliás, vi 
lá exemplos disso, de empresas que não 
conseguiam laborar devido a um ataque 
destes. E, como sabemos, isso só traz pre-
juízo para uma empresa. Nós na Sanitop, 
temos uma empresa parceira especializa-
da nesta área que assegura esta seguran-
ça. Atualmente, os hackers não procuram 
apenas grandes grupos empresariais, mas 
antes várias empresas em simultâneo. 
Atacam em todos os lados para ver onde 
conseguem vencer. 
 
Por isso, e para terminar, diria para aposta-
rem no digital sem nunca descurar a impor-
tância da segurança, lançando-lhes a 
questão que devem ter já em mente: Qual 
é a sua estratégia digital para 2021? 

Entrevista
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APRECIAÇÃO GLOBAL 
 
O terceiro trimestre do ano decorreu num clima mais favorável 
que o período anterior, beneficiando da recuperação da econo-
mia num contexto pós-confinamento, em que a pandemia se 
manteve sob algum controlo e uma boa parte das atividades pu-
deram decorrer dentro da nova normalidade. 
 
De alguma forma, o forte crescimento do sector nos últimos três 
anos, animado nesta fase mais recente pelo segmento da cons-
trução de edifícios novos, sobretudo para habitação, retomou o 
seu ritmo o que se refletiu nas vendas, com 58,4% das empre-
sas inquiridas a reportarem o aumento das vendas face ao perío-
do anterior, valor que sobe para 61,1% quando compara com as 
vendas do trimestre homólogo de 2019. 
  
Esta evolução muito positiva das vendas, que superou larga-
mente os receios expressos no inquérito anterior, refletiu-se, 
naturalmente, na apreciação relativa ao “NÍVEL DE ATIVIDADE”, 
verificando-se que a percentagem total dos inquiridos que clas-
sificaram a atividade como Boa ou Satisfatória aumentou signifi-
cativamente, passando de 58,9% no segundo trimestre para 
80,6% no período de julho a setembro. O segmento retalhista 
voltou a apresentar o melhor resultado neste indicador, registan-
do um SRE de +46,7%, enquanto o subsector armazenista ficou 
pelos + 42,9%%. 

Relativamente aos stocks, desta vez por boas razões, registou-se 
novamente uma percentagem maior de empresas que referiram o 
seu aumento (47,5%), do que as que afirmaram a redução (5%), 
tendo este comportamento contrariado as expetativas que aponta-
vam para a diminuição das existências, em linha com uma esperada 
(e temida) diminuição dos negócios que não chegou a ocorrer, muito 
pelo contrário.

Economia
Inquérito de Conjuntura   
3º Trimestre de 2020
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- 95% das empresas aumentaram ou mantive-
ram as vendas face ao trimestre anterior e ape-
nas 5% diminuíram 
 
- A percentagem das empresas que considerou 
“bom” ou “razoável” o respetivo “nível de ativi-
dade” foi de 80,6% 
 
- 61,3% das empresas aumentaram as vendas 
face ao mesmo trimestre do ano anterior 
 
- Os preços de venda apresentaram uma ligeira 
tendência de subida 
 
- 19,5% das empresas prevê uma redução das 
vendas no 4º trimestre de 2020, contra 14% 
que apontam para o respetivo aumento, 
enquanto 66,5% acredita na manutenção 

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 

3º TRIMESTRE DE 2020 
 
Indicadores                         SRE - Saldo das respostas extremas (%) 
                                        Sector       Armazenistas      Retalhistas 

Vendas + 53,4 +59,6 + 48,3 

Existências + 42,5 + 43,4 + 40,8 

Preços + 4,5 + 1,0  + 7,4 

Atividade + 44,5 + 42,9 + 46,7 

Vendas homólogas + 41,7 + 38,1 + 46,7 

VENDAS E STOCKS - 3º TRIMESTRE 2020 
(SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 



Por sua vez, os dados relativos ao indicador vendas homólogas refle-
tem, para além dos fatores positivos conjunturais já referidos, a conti-
nuidade da tendência de crescimento do mercado da construção que 
havia sido projetada com base no aumento da construção nova de 
habitação. 
 
Assim, o conjunto do sector apresentou um saldo positivo expressivo 
nas respostas extremas (41,7%). Em particular, no segmento arma-
zenista, 61,9% das empresas inquiridas registaram um Aumento das 
vendas face ao 3º trimestre do ano anterior. No segmento retalhista 
esta percentagem atingiu os 60%. 

O SRE relativo às vendas homólogas foi todavia menos favorável 
para as empresas armazenistas (+38,1%), do para as retalhistas 
(+46,7%), evidenciando um comportamento mais desigual no primei-
ro dos subsectores, que ficará a dever-se, sobretudo, à sua maior 
especialização.
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VARIAÇÃO DOS VALORES DOS SALDOS DAS RESPOSTAS 
EXTREMAS FACE AO TRIMESTRE ANTERIOR

3º TRIMESTRE DE 2020 
(VARIAÇÃO DOS VALORES DO SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS - 

FACE AO TRIMESTRE ANTERIOR) 
 
Indicadores                         SRE - Saldo das respostas extremas (%) 
                                        Sector       Armazenistas      Retalhistas 
 

Vendas + 56,3 + 75,6 + 41,0 

Existências + 29,8 + 39,6 + 21,2 

Preços - 0,4 + 0,1 - 0,6 

Atividade + 67,6 + 69,0 + 65,4 

Vendas homólogas + 82,7 + 77,2 + 90,4 

A evolução trimestral dos diversos indicadores do sector apresentou 
um comportamento muito positivo, acima das melhores expetativas 
e que, tendo acompanhado o forte ritmo de retoma da economia no 
período pós-confinamento, terá mesmo registado um dos melhores 
desempenhos dos últimos anos.

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

A única exceção terá sido a evolução das existências, cuja forte 
subida pode ser prejudicial para a rentabilidade da operação. 
Todavia, na situação atual de forte atividade e em que, devido às 
perturbações de abastecimento por força da pandemia, é necessá-
rio prevenir e assegurar a disponibilidade de produto para entrega, 
este aumento de stocks é justificável e mesmo eventuais conse-
quências negativas na rentabilidade serão sempre preferíveis a 
perder vendas. 

Devemos reconhecer, também, que na ausência de circunstâncias 
extraordinárias, este período do ano representa, normalmente o 
pico das vendas, beneficiando dos fatores de sazonalidade mais 
favoráveis. Todavia, não deixa de ser particularmente significativo 
o comportamento das vendas homólogas que supera muito a ideia 
de uma mera boa recuperação face ao 2º trimestre.

VENDAS 
 
Como já referimos, a percentagem das empresas que afirmou o 
aumento das vendas face ao período anterior registou um aumento 
muito substancial de 20,5% para 58,4%, ao mesmo tempo que a per-
centagem das que referiram a sua diminuição caiu quase dezanove 
pontos percentuais de 23,4% para 5%, beneficiando da combinação 
dos efeitos da sazonalidade mais favorável com o fim do desconfina-
mento.

VENDAS 

VOLUME DE VENDAS COMPARADO 
COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR 

 (SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 



PREÇOS 
 
Relativamente aos preços de venda, a regra foi a da estabilidade 
(88,2% das respostas), ainda que o balanço de aumentos e descidas 
tenha sido favorável aos primeiros, reforçando a tendência já observa-
da nos trimestres anteriores e indiciando que, na verdade, o mercado 
continuou a demonstrar vitalidade. O SRE foi de +4,5%, que compara 
com +4,9% no 2º trimestre, +29,3% no 1º trimestre e +10,8% no 4º tri-
mestre de 2019.

Como é natural num período de forte atividade, foi o subsector retalhista 
quem apresentou um SRE mais elevado (+7,4%), enquanto o subsector 
armazenista registou um SRE de +1%.  
 
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”, “Tintas, vernizes e colas”, “Madeiras e derivados”, 
“Material de construção de vidro”, “Tubagens e acessórios de ferro e 
cobre” e “Pavimentos de madeira e cortiça”. Em sentido contrário, a dimi-
nuição dos preços só teve expressão ao nível do “Ferro redondo para 
betão armado e em perfis para estruturas e outros” e dos “Materiais bási-
cos (cimento, cal, gesso, areia e brita)”. 
 
CONDIÇÕES DE CRÉDITO 
 
A estabilidade nas condições de crédito dos fornecedores manteve-se 
como regra neste 3º trimestre, opção que registou 91,7% das respostas. 
Todavia, verificou-se uma tendência ligeira para uma maior exigência por 
parte dos fornecedores (SRE -8,3%).  
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O número das respostas que informaram o aumento dos prazos de 
recebimento foi de 11,1%, que compara com 12,8% no 2º trimestre do 
ano. Apesar de tudo, 2,8% das empresas inquiridas informaram a 
redução dos prazos de recebimento. 
 
O subsector armazenista, normalmente mais afetado pelas derrapa-
gens, terá sido mais proactivo no controlo dos prazos, tendo registado 
uma percentagem de 14,3% (17,4% no trimestre anterior) de respos-
tas no sentido do aumento dos prazos de recebimento e de 4,8% no 
sentido da diminuição. No subsector retalhista estas percentagens 
foram, respetivamente de 6,7% e 0. 
 
CONCORRÊNCIA 
 
No que diz respeito à concorrência intrassectorial registou-se nova 
subida do número de respostas que denunciaram o seu aumento, em 
particular no subsector armazenista (33,3%, contra 30,4% no trimestre 
anterior). 

O comportamento dos dois subsectores considerados foi um pouco 
diferente, tendo as empresas retalhistas registado uma maior percen-
tagem de respostas que apontaram a pioria das condições dos seus 
fornecedores (13,3%, contra 12,5% no trimestre anterior). Nas empre-
sas armazenistas, ao contrário do que se observara no período ante-
rior, não houve quaisquer respostas no sentido da melhoria das condi-
ções de crédito, registando-se mesmo uma percentagem de 4,8% das 
empresas que apontou a pioria. 
 
PRAZOS DE RECEBIMENTO 
 
Ao nível dos prazos de recebimento de clientes, continua a verificar-se 
uma tendência de alargamento, embora a intensidade tenha sido, uma 
vez mais, reduzida.  

CONDIÇÕES DE CRÉDITO

PRAZOS DE RECEBIMENTO

CONCORRÊNCIA

PREÇOS
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Entretanto, verifica-se que a construção de novos edifícios de habita-
ção continua a avançar sem grandes perturbações, ainda que as ven-
das das frações esteja a ser mais demorada. Este segmento e os 
novos projetos de habitação, construção e reabilitação, de promoção 
autárquica, terão, eventualmente, maior impacto na venda de materiais 
a partir do início do próximo ano. 
 
Há ameaças que também não podem ser descuradas. A segunda vaga 
da pandemia está a acentuar as perdas de rendimentos e as dificulda-
des financeiras de muitas empresas e famílias, adivinhando-se mais 
desemprego e falências, que terão reflexos na procura de imóveis e 
nos gastos com manutenção e reabilitação. 
 
A capacidade do Estado para apoiar as empresas e as famílias, neste 
período e na retoma, assim como a forma como o problema das mora-
tórias for abordado serão determinantes para o futuro do país e do 
nosso sector.  

Não obstante, o segmento das empresas retalhistas parece manter 
expetativas um pouco mais elevadas, eventualmente porque o período 
de inverno é propício às obras de acabamento no interior e existem 
muitas obras de construção nova que, recentemente, atingiram aquela 
fase em que podem ser “fechadas”. 
 
Em todo o caso, há claramente uma redução no número de negócios 
imobiliários, nos licenciamentos de obras e, sobretudo, no arranque de 
novos projetos no terreno, bem como se assiste a muitos adiamentos, 
suspensões de trabalhos ou, pura e simplesmente à redução do ritmo 
dos mesmos. Não é uma quebra abrupta e, de certa forma até reduz 
um pouco a pressão sobre uma capacidade do sector da construção 
que se encontra praticamente esgotada. 
 
Mas não deixa de ser verdade que sectores como o turismo, os escri-
tórios e o alojamento local, que constituíram alguns dos “motores” mais 
fortes de crescimento da construção nos últimos tempos estão a ser 
particularmente afetados pela pandemia e não retomarão antes do 
verão de 2021 e ainda não se sabe em que condições e a que ritmo. 

VENDAS PREVISTAS E VENDAS REALIZADAS 
(SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 

Mas foi no subsector retalhista que a percentagem de respostas no 
sentido do aumento, ainda que menos expressiva, mais cresceu, 
passando de 18,8% no segundo trimestre para 26,7%. 
 
ATIVIDADE 
 
A recuperação das vendas no período pós confinamento refletiu-se 
diretamente na apreciação que as empresas transmitiram relativa-
mente ao nível de atividade alcançado durante o período de julho a 
setembro. Assim, a situação inverteu-se completamente face ao tri-
mestre anterior, com a grande maioria das empresas (63,9%) a con-
siderar que o nível de atividade foi Bom e mais 16,7% a classificarem-
no como Satisfatório, fazendo o SRE passar dos -23%, no 2º trimes-
tre, para 44,5% neste período. 

Assinale-se, todavia, que entre as empresas armazenistas inquiridas 
a percentagem de respostas que consideraram a respetiva atividade 
Deficiente atingiu os 23,8%, que sendo quase metade dos 43,5% ob-
servados no 2º trimestre nos indica, ainda assim, que 1 em 4 empre-
sas deste subsector continuará a trabalhar abaixo do ponto de equilí-
brio. No subsector retalhista a percentagem das empresas que mani-
festaram uma apreciação negativa do nível de atividade reduziu-se de 
37,5% para 13,3%. A “falta de encomendas” foi a principal causa 
apontada pelas empresas armazenistas (80%), enquanto o “não 
cumprimento de prazos de entrega pelos fornecedores”, foi o fator 
mais importante mencionado pelas retalhistas. 
 
FINANCIAMENTO BANCÁRIO 
 
O recurso ao crédito bancário pelas empresas do sector, depois do 
aumento verificado no trimestre anterior, diminuiu para valores seme-
lhantes aos registados no 1º trimestre, tendo sido referido por 30,6% 
das respostas.  
 
Desta feita, ao contrário do trimestre anterior, a percentagem foi maior 
entre as empresas retalhistas (33,3%) que entre as armazenistas 
(28,6%). Todas as respostas referiram o financiamento corrente como 
destino e consideraram FÁCIL o acesso ao crédito. 
 
PREVISÃO PARA O 4º TRIMESTRE DE 2020 
 
As previsões para o último trimestre do ano traduzem, naturalmente, 
a perspetiva de uma redução da atividade por fatores sazonais, mas, 
eventualmente, também alguns receios quanto à sustentabilidade do 
sector da construção num clima de crise económica e a que se soma-
rão os impactos da segunda vaga da pandemia. 

EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE 
(SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 

PERSPETIVAS PARA O 4º TRIMESTRE DE 2020  
 
Indicadores                         SRE - Saldo das respostas extremas (%) 
                                        Sector       Armazenistas      Retalhistas 

Cart. Encomendas - 6,8 - 15,2 0 

Vendas - 5,5 - 16,2 + 3,3 

Enc. Fornecedores - 10,0 - 22,2 0 

Existências - 15,9 - 25,3 - 8,2 
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Apreciação Global 
 
No terceiro trimestre de 2020, a atividade do 
sector da construção retomou para uma situa-
ção de quase normalidade, depois das pertur-
bações provocadas pela primeira vaga da 
pandemia, as quais, felizmente, foram bem 
mais ligeiras que as experimentadas por 
outros sectores. 
 
Com efeito, o índice de produção trimestral no 
sector da construção e obras públicas aumen-
tou 6,32% face ao trimestre anterior (contra 
uma diminuição de 6,21% no segundo trimes-
tre). Este aumento ficou a dever-se, sobretu-
do, ao segmento das obras de engenharia 
que aumentou 7,74%, enquanto o segmento 
da construção de edifícios aumentou 5,35%. 
 
Em termos homólogos, contudo, o índice de 
produção total diminuiu 2,23 % e foi mais 
influenciado pelo segmento da construção de 
edifícios que registou uma diminuição de 
2,90%, do que pelo segmento das obras de 

em construção tem mantido uma evolução 
positiva e as vendas de cimento das empre-
sas nacionais para o mercado interno no 
terceiro trimestre de 2020 voltaram a 
aumentar em termos homólogos 12,1%, 
que compara com variações homólogas de 
14,9% e de 6,2%, no 2º e no 1º trimestre de 
2020, respetivamente. 
 
A evolução do número de licenças de obras 
emitidas foi positiva, regressando a valores 
em linha com os dos períodos anteriores ao 
perturbado 2º trimestre deste ano, apesar 
de alguns dos constrangimentos identifica-
dos no funcionamento dos serviços públicos 
e de alguns adiamentos por parte de promo-
tores se tenham mantido. Para já, constata-
mos que a carteira de obras se mantem em 
níveis elevados e muito próximos dos que 
se registavam antes da pandemia. 
 
Com efeito, o número de edifícios licencia-
dos registou um acréscimo de 17,1% relati-
vamente ao trimestre anterior. Em termos 
homólogos, verificou-se, inclusive, um 

média anual manteve-se ligeiramente 
positiva, beneficiando dos números ele-
vados registados no período de outubro 
de 2019 até março de 2020 e cifrou-se 
nos 1,1%.  
 
A variação do número de fogos licencia-
dos está, naturalmente, muito dependen-
te 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 setembro de 2020 
ronda os 23.900 (menos 400 que no ano 
terminado em junho). 
 
O número de licenças de obras de reabi-
litação recuperou, tendo crescido 22,5% 
face ao trimestre anterior, aumento que 
sendo animador é ainda assim insuficien-
te para contrariar a evolução negativa 
que, de forma consistente, se observa 
desde o 1º trimestre de 2019, momento a 
partir do qual o negócio do alojamento 
local, principal motor da reabilitação urba-
na nos últimos anos, perdeu dinâmica, 
seja pela saturação do mercado, seja 
pelas medidas de política restritivas ado-
tadas pelo estado e pelas autarquias de 
Lisboa e Porto. Mas o que estes números 
vêm contradizer de alguma forma, é a 
ideia que a reabilitação, ela própria esta-
ria em declínio, agora por força da pande-
mia que afetou especificamente o turismo 
e o alojamento local.  
 
Eventualmente, a própria pandemia indu-
ziu outro tipo de investimentos em reabi-
litação ou, talvez estejamos a assistir a 
uma readaptação a outros usos dos imó-
veis que eram destinados ao alojamento 
local. Importa estar atento. Em termos 
homólogos, registou-se, ainda assim, um 
decréscimo na ordem dos 3,9%. A varia-
ção média anual no trimestre terminado 
em setembro de 2020 apresentou um 
valor negativo de 10,1%. 
 
A reabilitação, em todo o caso, continua a 
ter um enorme potencial entre nós, aten-
tas as necessidades de intervir sobretudo 
nos edifícios construídos até meados dos 
anos oitenta do século anterior. Esta 
necessidade deverá encontrar uma res-
posta, a partir do final de 2021, com a 
chegada dos apoios comunitários para a 
reabilitação urbana, no âmbito do Green 
Deal, em particular no quadro do 
Programa Renovate, que pretende tripli-
car o esforço da renovação urbana de 
forma a cumprir os objetivos estabeleci-
dos para a proteção do ambiente e para a 
redução do consumo energético.

engenharia que apresentou uma diminui-
ção de 1,19%. Em termos de variação 
média anual observou-se também uma 
variação negativa do índice de produção 
total de 2,59%, sendo que o índice relativo 
à construção de edifícios diminuiu 2,61% e 
o das obras de engenharia 2,49%. Importa 
sublinhar, todavia, que a relação entre o 
nível de atividade do mercado da constru-
ção e o índice de produção calculado pelo 
INE não é total e absoluta, já que este últi-
mo não inclui, nomeadamente, o grosso 
das atividades de manutenção e pequenas 
obras de renovação, bem como a auto-
construção e a bricolage. 
 
Apesar disso, não é do todo estranho que a 
atividade da construção apresente no acu-
mulado deste ano, face ao mesmo período 
do ano anterior, alguma redução, atentos 
os constrangimentos provocados pela pan-
demia, mas a verdade é que o investimento 

acréscimo na ordem dos 2,8%. Não obs-
tante, a variação média anual do número 
de edifícios licenciados no trimestre termi-
nado em setembro de 2020 foi ligeiramen-
te negativa (-3,2%). 
 
No caso do licenciamento relativo às 
construções novas para habitação fami-
liar, o segundo trimestre de 2020 registou 
também uma subida significativa relativa-
mente ao período anterior, no valor de 
11,4%, compensando a redução de 9,8% 
observada no trimestre anterior. 
 
O número total de fogos licenciados em 
construções novas para habitação fami-
liar no segundo trimestre de 2020 tam-
bém aumentou face ao trimestre anterior 
em 4,3%, compensando parcialmente a 
quebra de 10,1 observada no 2º trimes-
tre. A variação homóloga neste trimestre 
foi negativa (-6,3%), mas a variação 

Fogos em Construções Novas para Habitação (Valores Trimestrais nº) 



Edifícios Licenciados (Valores Trimestrais nº) 

Obras Licenciadas 
 
No 3º trimestre de 2020, o 
número de edifícios licenciados 
registou um acréscimo de 17,1% 
relativamente ao trimestre ante-
rior. Em termos homólogos, veri-
ficou-se um acréscimo na ordem 
dos 2,8%. 

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 cresceram à 
exceção da RA Açores que dimi-
nuiu 2,5%. Em termos homólogos 
também tivemos crescimento na 
maioria das regiões, com a exce-
ção do Algarve e RA Açores com 
diminuições na ordem dos 12,7% 
e 6,2% respetivamente. 

Edifícios Licenciados 
(3º Trimestre 2020) 

A variação média anual do núme-
ro de edifícios licenciados no tri-
mestre terminado em setembro 
de 2020 foi negativa (-3,2%).

No que se refere à evolução do 
licenciamento relativo às cons-
truções novas para habitação 
familiar, o terceiro trimestre de 
2020 registou um aumento de 
11,4% quando comparado com 
o trimestre anterior. A taxa de 
variação homóloga foi de 7,5%, 
e a taxa da variação média 
anual foi de 1,2% 

Licenciamento de Obras (Variação Média Anual)

Licenciamento de Obras (Valores Trimestrais nº)
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Análise de Conjuntura do Sector da Construção   

O número total de fogos licenciados em 
construções novas para habitação familiar 
no terceiro trimestre de 2020 aumentou face 
ao trimestre anterior 4,3%. A variação homó-
loga neste trimestre foi negativa (-6,3%), 
mas a variação média anual manteve-se 
positiva e cifrou-se nos 1,1%. 
 
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 trimes-
tral, com exceção da AM Lisboa e RA 
Madeira, tivemos variações positivas. Em 
termos homólogos tivemos grandes que-
bras nas regiões da AM Lisboa e Algarve (-
22,5% e -34,2% respetivamente) contra os 
aumentos das restantes regiões.  

O número de licenças de obras de reabilita-
ção registou uma evolução positiva a nível 
trimestral (22,5%). Em termos homólogos, o 
decréscimo foi da ordem dos 3,9%. A varia-
ção média anual no trimestre terminado em 
setembro de 2020 apresentou um valor 
negativo de 10,1%.

Produção na Construção e 
Obras Públicas 
 
O índice de produção no sector da constru-
ção e obras públicas no terceiro trimestre 
de 2020 aumentou 6,32% face ao trimestre 
anterior. Este aumento ficou a dever-se, 
sobretudo, ao segmento das obras de 
engenharia que aumentou 7,74%, enquan-
to o segmento da construção de edifícios 
aumentou 5,35%. 
 
Em termos homólogos, o índice de produ-
ção total diminuiu 2,23% e foi mais influen-
ciado pelo segmento da construção de edi-
fícios que registou uma diminuição de 
2,90%, do que pelo segmento das obras de 
engenharia que apresentou uma diminui-
ção de 1,19%.  
 
Em termos de variação média anual obser-
vou-se uma variação negativa do índice de 
produção total de 2,59%, sendo que o índi-
ce relativo à construção de edifícios dimi-
nuiu 2,61% e o das obras de engenharia 
2,49%. 
 
 

Fogos Licenciados (2º Trimestre 2020) 

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

Licenças para Obras de Reabilitação (Valores Trimestrais nº)
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Vendas de Cimento 
 
No terceiro trimestre de 2020 as ven-
das de cimento das empresas nacio-
nais para o mercado interno aumenta-
ram, em termos homólogos, 12,1%. 
De acordo com os Inquéritos de 
Opinião da Comissão Europeia, o índi-
ce de confiança no sector da constru-
ção e obras públicas teve uma descida 
relativamente ao trimestre anterior, 
fixando-se nos -14,4 pontos. 

Vendas de Cimento e Indicador de Confiança na Construção 
(Indicador no Trimestre em Referência)

Emprego  
 
No terceiro trimestre deste ano, o 
emprego na construção e obras públi-
cas registou uma taxa de variação 
homóloga de -0,49% e uma taxa de 
variação trimestral de 1,77%, valores 
que comparam com -2,0% e -1,99% 
res petivamente, observados no se -
gun do trimestre do ano. A variação 
média nos últimos 12 meses termina-
dos em setembro foi de -0,1% (0,6% 
em junho 2020). 
 
 
Remunerações 
 
No terceiro trimestre de 2020, o índice 
de remunerações registou uma taxa 
de variação homóloga de 0,25%, e 
uma variação trimestral de 8,43%, 
valores que comparam com -5,99% e -
1,04% respetivamente, observados no 
trimestre anterior. A variação média 
nos últimos 12 meses terminados em 
setembro foi de 0,7% (2,0% junho 
2020). 
 
Taxas de Juro 
 
A taxa de juro implícita no conjunto dos 
contratos de crédito fixou-se, no mês 
de setembro de 2020, em 0,966%, que 
corresponde a um aumento de 0,034 
pontos percentuais face à registada no 
mês de junho 2020. Nos contratos 
para “Aqui sição de Habitação”, a taxa 
de juro observada em junho foi de 
0,985%, tendo aumentado 0,039 p.p. 
em relação à taxa observada em junho 
2020.  
 
FONTE: INE 

Taxa de Juro do Crédito  
à Habitação



Construção habitacional - renovação
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Evolução dos negócios no comércio de materiais de Construção 
Estimativa para 2020 e previsões para 2021 e 2022 

Construção não habitacional - nova

Variação do volume total de construção desde 1998

Construção habitacional - nova

Construção não habitacional - renovação

Engenharia civil renovação (%)

Infelizmente estamos a 
viver tempos excecio-
nais que como diria a 
saudosa Amália Ro dri -
gues está a tornar a 
nos so dia a dia numa 
“estranha forma de 
vida”, sen do que apesar 
da existência de diver-
sas vacinas para a 
COVID-19 a maior parte 
dos portugueses terá de 
esperar meses para ser 
inoculado, bem como 
também esperar que, 
entretanto, não exista 

uma radical mutação no vírus que faça as vacinas perderem 
efeito, voltando tudo ao início. 
 
Apesar desta crise sanitária e económica, a vida e a economia 
continuam da forma possível, pelo que não queremos deixar os 
players do setor e os associados da APCMC sem indicações do 
que podem esperar para o futuro próximo. 
 
Tal como em previsões passadas em termos de volumes de 
construção, seguiremos a divisão da EUROCONSTRUT que 
apresenta os resultados em termos de habitacional, não habita-
cional e engenharia civil. Cada uma destas categorias é dividida 
em novo e em renovação. Já em termos do setor de distribuição 
de materiais de construção e tal como no passado considera-
mos a divisão por atividade económica publicada pelo INE. 

Prof. Manuel Carlos Nogueira 
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Total volume de negócios – materiais de construção (%)

Comércio por grosso de minério e metais (%)Comércio por grosso de madeira, materiais  
de construção e equipamento sanitário

Comércio por grosso de ferragens, ferramentas  
e artigos para canalizações e aquecimento

Comércio a retalho de ferragens, tintas, vidros, equipamento  
sanitário, ladrilhos e similares (%)

Engenharia civil nova (%)
A cada estimativa estão associadas diversas variá-
veis, entre as quais: número de famílias, impostos 
sobre o património, taxa de crescimento do PIB, ren-
dimento disponível dos particulares, volume de crédi-
to à habitação, diversas taxas de juros, volume de 
crédito às empresas, investimento público, FBCF, etc. 
No total utilizamos mais de 20 variáveis, sendo que 
todas se encontram alicerçadas na literatura científica 
setorial. 
 
Em termos do ano de 2020, calculamos que tenha 
sido um ano positivo tanto para os volumes de cons-
trução como para os negócios do setor, mas com 
crescimentos modestos. Em termos globais o volume 
de construção deve ter aumentado 1,3%, sendo que 
para 2021 e 2022 prevê-se um aumento de 1,7% e 
2,1%, respetivamente. 
 
Na distribuição de materiais de construção o ano de 
2020 também foi positivo, tendo apresentado um 
crescimento entre 0,5% e 1,5% dependendo do sub-
setor. Para 2021 estimamos crescimentos entre 1% e 
1,9% e para 2022 entre 1.2% e 2,7% também depen-
dendo do subsetor. 
 
Não queremos deixar de deixar uma palavra de con-
fiança para os comerciantes e distribuidores de mate-
riais de construção. Cres cimen tos insustentáveis e 
estratosféricos como os verificados na década de 80 
e 90, não irão ocorrer, mas nos próximos dois anos os 
negócios previsivelmente estarão assegurados e até 
com algum crescimento. 



Investimento imobiliário na ARU de Lisboa recua 54% no 2º trimestre 
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1.303 milhões transacionados no 1º trimestre do ano, 
apresentando ainda uma queda de 48% face aos 
2.913 imóveis adquiridos. Os dados abrangem tran-
sações de todo o tipo de imóveis (desde prédios a 
frações), incluindo os diversos segmentos (desde 
residencial a comercial, serviços ou terrenos). 
Também o montante médio por operação no 2º tri-
mestre diminuiu, atingindo os 396.307, valor que fica 
54.995 abaixo (-12%) dos 451.301€ registados no 1º 
trimestre do ano. No 2º trimestre, a habitação mante-
ve-se como o sector de maior captação de investi-
mento, agregando 529,9 milhões (88% do total), 
seguido dos ativos de comércio/serviços, que movi-
mentaram 56,3 milhões (9%). Este último segmento 
foi o mais atingido, observando uma queda trimestral 
de 76% no montante investido, enquanto na habita-
ção a diminuição foi de 47%. As freguesias de Santo 
António (86,4 milhões), Estrela (61,5 milhões), Santa 
Maria Maior (61 milhões), Avenidas Novas (51,9 
milhões) e Arroios (50,8 milhões) foram os principais 
destinos do investimento no 2º trimestre. O investi-
mento perdeu ritmo em todas elas, com quedas 
trimestrais de 35% a 58%, uma tendência que foi 
transversal a todo o território.

No 2º trimestre de 2020, o investimento imobiliário na Área de 
Reabilitação Urbana (ARU) de Lisboa totalizou 603,6 milhões correspon-
dentes a 1.525 imóveis transacionados. Esta atividade fica 54% abaixo dos 

que o Índice de Rendas Residenciais da Con -
fidencial Imobiliário acompanha este mercado, 
a partir de 2010. 
 
Em termos trimestrais as rendas em Lisboa volta-
ram também a recuar no 3º trimestre, descendo 
3,9%, naquela que é a terceira descida em cadeia 
consecutiva.  
 
No Porto, a variação homóloga mantém-se positi-
va, mas numa travagem muito expressiva do ritmo 
de crescimento, que passou de 6,5% no 2º trimes-
tre para 1,7% no 3º trimestre. Em termos trimes-
trais, o mercado do Porto regista a primeira desci-
da em cinco anos, com uma redução de 2,2% nas 
rendas no 3º trimestre. 
  
No total do mercado português, a variação homó-
loga no 3º trimestre manteve-se em 2,1%, depois 
de perder expressão do 1º para o 2º trimestre (de 
8,2% para 2,4%). Na comparação trimestral verifi-
ca-se nova contração, com uma variação de -0,1% 
no 3º trimestre. 

As rendas de habitação em Lisboa desceram 11,1% no 3º trimestre 
face ao período homólogo. Trata-se da descida mais acentuada desde 

Rendas descem 11,1% em Lisboa no 3º trimestre

Estatísticas 
Mercado Imobiliário
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Preço de venda das casas desce 2,1% em setembro 

O preço de venda das casas em Portugal 
(Continental) desceu 2,1% em setembro face ao mês 
anterior, quebrando a tendência de estabilização sen-
tida desde início da pandemia, mostram os últimos 
resultados do Índice de Preços Residenciais. Salvo 
variações negativas residuais que não foram além de 
-0,3%, esta é também a primeira descida em cadeia 
desde setembro de 2015. É igualmente uma das des-
cidas mensais mais acentuadas dos preços das 
casas desde 2007, apenas superada pela variação 
de -2,2% em maio de 2011. Em termos homólogos, 
os preços sobem 7,9% em setembro, numa clara tra-
vagem face aos 11,7% a que cresciam em agosto. 
Desde início do ano que a valorização homóloga tem 
vindo a abrandar, sendo esse abrandamento espe-
cialmente sentido nos últimos meses. Assim, o ritmo 
de crescimento homólogo dos preços em setembro 
fica a menos de metade do início do ano, quando tal 
valorização atingia os 17,4%. 

Portugal (Continental), de acordo com a Confidencial 
Imobiliário. Os dados resultam do Pipeline Imo bi -
liário, apurado com base nos pré-certificados energé-
ticos emitidos pela ADENE. Tal atividade mantém-se 
alinhada com a observada em igual período de 2019, 
face à qual apresenta um decréscimo de 2% em 
número de fogos. Nesse período contabilizaram-se 
13.949 projetos em carteira num total de 34.377 
fogos. A construção nova mantém-se como o princi-
pal motor da nova promoção residencial, agregando 
81% dos fogos em carteira entre janeiro e setembro 
de 2020 num total de 27.299 unidades distribuídas 
por 11.716 projetos. Já a obra de reabilitação, com 
um peso de 19%, gerou 6.315 fogos em 2.864 proje-
tos. Em termos geográficos, Lisboa e Porto continua-
ram a ser os principais destinos da promoção resi-
dencial em 2020, registando pipelines de 2.695 fogos 
e 2.444 fogos, respetivamente. Outros nove conce-
lhos do país contabilizam carteiras com mais de 500 
fogos neste período, destacando-se Matosinhos e 
Vila Nova de Gaia, os únicos além de Lisboa e Porto 
onde o pipeline supera as 1.000 unidades (1.229 e 
1.179 fogos, respetivamente).  

Mais de 33.500 novos fogos em licenciamento no país até setembro  
Nos primeiros nove meses de 2020 entraram em processo de licen-
ciamento 14.580 projetos habitacionais num total de 33.614 fogos em 

Mais de 33.500 novos fogos em licenciamento no país até setembro 

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 me -
tropolitanas.

Mais informação sobre a CI disponi ́vel em www.confidencialimobiliario.com.
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INTRODUÇÃO 
 
Um dos maiores desafios na mitigação do risco sísmico é a avalia-
ção da vulnerabilidade sísmica de edifícios não dimensionados de 
acordo com os atuais regulamentos e o desenvolvimento de solu-
ções de reforço eficientes. Ao longo dos últimos anos, pode-se 
observar um interesse crescente no estudo do comportamento das 
paredes de alvenaria de enchimento e da sua influência na resposta 
de um edifício quando é sujeito a uma ação sísmica. Relatórios de 
observação de danos pós-sismo são unânimes ao reconhecer que 
as paredes de enchimento têm desempenhado um papel importan-
te na resposta sísmica dos edifícios de betão armado. De igual 
modo, o comportamento sísmico das paredes de enchimento tem 
sido caracterizado por diversos tipos de danos e colapsos com ori-
gem em ações combinadas ao longo do seu plano e fora-do-plano 
[1-4]. 
 
O colapso para fora-do-plano destes elementos tem sido responsá-
vel por inúmeras mortes e prejuízos económicos e materiais. É 
reconhecido que o seu comportamento no plano tem interação com 
o seu desempenho para fora do seu plano uma vez que danos cau-
sados por ações no seu plano tais como destacamento entre o pai-
nel e o pórtico de betão armado envolvente, fissuração diagonal, 
etc., aumentam a sua vulnerabilidade quando sujeito a ações per-
pendiculares ao seu plano. Diferentes autores indicam que o com-
portamento para fora-do-plano de painéis de enchimento é forte-
mente influenciado por diversos fatores tais como: existência ou não 
de ligação entre o painel e os elementos de betão armado envolven-
tes; existência ou não de ligação mecânica entre panos (em caso 
de paredes duplas); insuficiente largura de apoio do painel na viga 
de base ou laje adotado para correção das pontes térmicas; defi-
ciente execução da última junta horizontal de argamassa na transi-
ção entre a parede e o pórtico de betão armado; condições-frontei-
ra, esbelteza e por fim a existência de dano prévio. Os colapsos dos 
painéis de enchimento podem introduzir irregularidades em planta 
e/ou em altura no edifício, que consequentemente podem desenca-
dear mecanismos globais de rotura [5, 6]. 
 
Considerando o reduzido número de estudos experimentais nesta 
temática e tendo em conta a presença de painéis de enchimento na 
maioria dos edifícios de betão armado em Portugal, torna-se funda-
mental realizar estudos que permitam caracterizar o comportamen-
to sísmico destes painéis e o desenvolvimento de estratégias de 
reforço que permitam melhorar o seu desempenho e previnam o 
seu colapso, em situação de sismo. 
 
Desta forma, o presente trabalho visa apresentar os resultados 
experimentais de dois ensaios para fora-do-plano, à escala real rea-
lizados no Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural cujo 
objetivo principal foi avaliar a eficiência de uma solução de reforço 
de reboco armado com rede de armação em fibra de vidro. Ao longo 
do presente artigo serão apresentados detalhes da execução do 
reforço assim como das suas propriedades materiais. O setup expe-
rimental, instrumentação e protocolo de carregamento serão apre-
sentados assim como os resultados experimentais que serão discu-
tidos em termos de danos observados e resposta força-desloca-
mento. 

André Furtado, Professor Auxiliar Convidado, DREAMS, Faculdade de Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias da Universidade Lusófona do Porto, afurtado@fe.up.pt 
António Arêde, Professor Associado, CONSTRUCT-LESE, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, aarede@fe.up.pt 
José Melo, Investigador Pós-Doc, CONSTRUCT-LESE, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, josemelo@fe.up.pt 
Hugo Rodrigues, Professor Associado, RISCO, Universidade de Aveiro, hrodrigues@ua.pt 
Humberto Varum, Professor Catedrático, CONSTRUCT-LESE, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, hvarum@fe.up.pt 

Fig. 1 - Dimensões geométricas do pórtico de betão armado com parede de 
enchimento (unidades em metros).

CAMPANHA EXPERIMENTAL 
 
DESCRIÇÃO DOS PROVETES 
 
A presente campanha experimental é composta por dois 
ensaios quase-estáticos para fora-do-plano de paredes de 
enchimento à escala real com recurso a atuadores pneumáti-
cos. As dimensões geométricas dos painéis testados são 
4.20x2.30 m (comprimento e largura, respetivamente), repre-
sentativo das dimensões geométricas dos painéis existentes 
no Parque Habitacional em Portugal. As paredes são inseridas 
num pórtico de betão armado com pilares de secção transver-
sal 30x30 cm2 e vigas superiores e inferiores com secção igual 
a 30x50 cm2. 
 
Ambos os painéis foram construídos com recurso a tijolos 
cerâmicos de furação horizontal com 15cm de espessura, sem 
ligação ao pórtico de betão armado e sem existência de qual-
quer espaçamento entre o painel e os elementos de betão 
armado. Para o assentamento da alvenaria foi utilizada uma 
argamassa pré-doseada de classe M5. Ambas as paredes 
foram construídas com recurso a mão-de-obra tradicional. 
Relativamente às propriedades materiais do pórtico de betão 
armado, foi selecionado um betão de classe C20/25 e um aço 
de classe A500. 
 

A parede não reforçada, aqui designada Inf_09 foi construída em 
laboratório e testada até ao seu colapso. Após a sua remoção foi 
construída uma nova parede Inf_10, que foi reforçada 12 dias 
após a sua construção. Para o seu reforço foi escolhido um 
reboco armado com rede de armação em fibra de vidro. Foi sele-
cionada a rede FASSANET ARG 40, comercializada pela Fassa 
Bortolo, que apresenta uma matriz de 4x4 cm e uma resistência 
à tração de 56.25kN/m. A ligação da rede ao painel foi consegui-
da através de conectores metálicos tipo “tapits” de ϕ6 mm e 8 
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Fig. 2 - Aplicação do reforço: a) Detalhe dos “tapits” e do disco plástico;  
b) Pormenor da aplicação dos conectores no painel; c) Detalhe das buchas metá-
licas e disco plástico utilizado; e d) Pormenor da fixação da rede em elemento de 
betão.

Fig. 4 - Setup experimental: a) Esquema geral e b) Vista lateral.

a)

c) d)

b)

a) b)

Fig. 3 - Esquema geral da solução de reforço (unidades em metros).

cm (Fig.2a e 2b) de comprimento com o objetivo de atravessar, 
no mínimo, os septos de duas caneluras do tijolo. Por forma a 
garantir uma melhor fixação da rede à parede foram utilizados 
discos plásticos de diâmetro igual a 6 cm. 
 
Relativamente à ancoragem da rede ao pórtico de betão arma-
do foi dimensionada uma solução composta por buchas metáli-
cas M8 da “Fisher” com um disco plástico de 6 cm para melhor 
garantir a fixação da rede (Fig. 3a e 3b). 
 
O processo de reforço da parede de enchimento seguiu as 
seguintes etapas: 1) aplicação de chapisco; 2) posicionamen-
to da rede de armação; 3) fixação da rede de armação com os 
conetores; e 4) aplicação de camada de 2 cm de argamassa. 
Para o reboco foi utilizada uma argamassa corrente de classe 
M5. Foram aplicadas 5 faixas verticais de rede com 1 m de lar-
gura cada, tendo as zonas de sobreposição entre faixas de 
rede um comprimento de 10 cm. A transição entre o painel e 
os elementos de betão armado foi reforçada com uma dupla 
camada de rede como sugerido pelo fornecedor com uma 
delimitação total de 30 cm de largura (15 cm na zona do painel 
e 15 cm na zona dos elementos de betão armado. O esquema 
geral adotado para a distribuição dos conetores é apresenta-
do na Fig. 3. 

DESCRIÇÃO DO SETUP EXPERIMENTAL 
 
O ensaio experimental realizado consistiu na aplicação de uma carga 
uniforme para fora-do-plano ao longo de toda a parede através de 28 
atuadores pneumáticos que estão ligados a uma estrutura metálica de 
reação autoequilibrada composta por 4 alinhamentos horizontais reali-
zados em perfis HEB140 ligados a 5 alinhamentos verticais realizados 
em perfis HEB220 (Fig. 4). Os alinhamentos verticais são rotulados, per-
mitindo-se assim a sua rotação. A estrutura metálica de reação encon-
tra-se ligada ao pórtico de reação através de varões roscados em 12 
pontos (5 em cada viga e 1 em cada pilar). Em cada uma das ligações 
foi colocado uma célula de carga que permitiu monitorizar as forças 
desenvolvidas ao longo do tempo.

INSTRUMENTAÇÃO E PROTOCOLO DE CARREGAMENTO 
 
A parede foi instrumentada no total com 21 transdutores de deslocamen-
to, 13 deles destinados à medição dos deslocamentos para fora-do- 
-plano do painel e os restantes 8 para medição da rotação entre o painel 
e os elementos de betão armado. Para além disso, e tal como dito ante-
riormente, foram utilizadas 12 células de carga para monitorizar as trans-
ferências de carga ao longo dos ensaios. Dois sensores de pressão 
foram acoplados ao sistema pneumático por forma a monitorizar a pres-
são de ar inserida no sistema para atuação na parede. Uma vez que o 
ensaio é controlado em deslocamento, foi assumido que o transdutor de 
referência é o correspondente ao ponto central do painel, uma vez que 
é a região onde é expectável ocorrer as deformações maiores. O proto-
colo de carga obedeceu à aplicação de dois semi-ciclos (carga descar-
ga) para cada dum dos picos de deslocamento alvo definidos: 2.5; 5; 7.5; 
10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 50; 55; 60; 65 e 70 mm. 
 
RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 
Os resultados dos dois ensaios realizados foram analisados em ter-
mos de dano observado e respetivo padrão de fissuração e da respos-
ta força-deslocamento de cada parede. Numa primeira análise anali-
sa-se individualmente a resposta de cada um dos ensaios, após o que 
se realiza a análise conjunta e a comparação destes dois ensaios, 
avaliando-se assim a eficiência da solução de reforço na melhoria do 
comportamento da parede. 
 
PAREDE INF_09 (NÃO REFORÇADA) 
 
Durante a realização do ensaio, não se verificou qualquer tipo de dano 
até ao deslocamento para fora-do-plano igual a 5 mm. Para este mesmo 
nível de deslocamento verificou-se o destacamento do reboco em algu-
mas zonas do painel. De seguida, para um deslocamento de 7.5 mm 
verificou-se o início da abertura de uma fissura horizontal a uma cota 
aproximadamente correspondente a 1/3 da altura do painel. Quando a 
parede atingiu um deslocamento alvo de 15 mm, a fissura horizontal tor-



Na Fig. 8 é apresentada a resposta força-deslocamento da pare-
de Inf_10, da qual é possível observar que a força aumenta pro-
gressivamente até atingir um valor máximo de 77.5kN para um 
deslocamento para fora-do-plano de 30.6 mm (d=t/5), momento 
em que ocorreu uma cedência do painel.  
 
Os transdutores não foram capazes de registar o valor máximo 
desse deslocamento (que se estima que tenha sido na ordem 
dos 50 mm), por terem ultrapassado a sua gama de medição, no 
entanto foi possível medir o valor do deslocamento residual da 
parede (cerca de 41.9 mm) e reiniciar o ensaio a partir desse 
ponto. A partir desse instante, a perda de rigidez foi notória, mas 
ainda assim foram efetuados mais dez ciclos até um desloca-
mento máximo de 71.7 mm sem perda de resistência visível. O 
valor relativo à força última do ensaio é de cerca de 39kN.
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PAREDE INF_10 (REFORÇADA) 
 
Durante a realização do ensaio da parede reforçada Inf_10, não 
se verificou qualquer tipo de dano até ao deslocamento para 
fora-do-plano igual a 2 mm aquando da ocorrência de um ligeiro 
destacamento do reboco. Aos 10 mm de deslocamento surgiu 
uma fissura horizontal situada à mesma cota da verificada na 
parede Inf_09 (cerca de 1/3 da altura do painel). Seguidamente, 
aos 20 mm de deslocamento surgiram 2 fissuras horizontais 
paralelas à primeira e situadas a metade e a 2/3 da altura do pai-
nel, respetivamente, a que se seguiu o aparecimento de fissuras 
diagonais em direção aos quatro cantos do painel. Quando o 
deslocamento para fora-do-plano totalizou 30 mm, evidencia-
ram-se as duas fissuras horizontais principais (1/3 e 2/3 da altura 
do painel) e as respetivas diagonais que delas afluíam.  
 
Finalmente, a parede atingiu um deslocamento para fora-do-plano de 
70 mm tendo-se verificado o aparecimento de uma fissura horizon-
tal junto à interface painel-viga inferior correspondente ao destaca-
mento do painel. Não ocorreu colapso do painel, tendo-se verificado 
um bom desempenho das ancoragens da rede no pórtico de betão 
armado e não tendo sido observado qualquer rotura ou destaca-
mento. A Fig.7 mostra a fissuração final do painel. 

Na Fig.6 apresenta-se o gráfico da resposta força-deslocamento da 
parede Inf_09, onde o deslocamento indicado se refere ao ponto cen-
tral do painel. 
 
Como se pode observar, para um deslocamento igual a 2 mm ocorreu 
uma primeira cedência do painel, levando a uma rápida progressão 
até 5 mm de deslocamento (quando foi visível o destacamento de 
reboco em algumas zonas do painel). Após isso, verifica-se ganho 
progressivo de resistência até atingir uma força máxima de 61.2kN 
para um deslocamento para fora-do-plano igual a 29.0 mm. De 
seguida, para o instante em que o deslocamento atingiu um valor 
de 29.8 mm ocorreu subitamente o colapso da parede sem qual-
quer perda de resistência prévia significativa. 

nou-se mais pronunciada ao mesmo tempo que surgiu uma fissura 
vertical na zona central do painel, desde o topo até à fissura horizontal 
existente. Seguidamente, para o deslocamento de 25 mm surgiram 
fissuras diagonais, que se iniciaram no alinhamento da fissura hori-
zontal existente até à base do painel. Por fim, para um deslocamento 
de 30 mm, ocorreu o colapso do painel que se desintegrou totalmen-
te. Assim, o padrão de fissuração observado foi essencialmente trili-
near como evidenciado na Fig.5a; as Fig.5b e 5c apresentam o aspe-
to geral do painel no instante antes e após o seu colapso.

a)

b) c)

Fig. 5 - Parede não reforçada Inf_09: Danos observados a) Padrão de Fissuração; 
b) Vista lateral pré-colapso; c) Vista lateral pós colapso.

Fig. 6 - Parede Inf_09: resposta força-deslocamento.

Fig. 7 - Parede Inf_10: Padrão de fissuração.



COMPARAÇÃO GLOBAL 
 
Feita a análise individualizada de cada um dos ensaios, 
torna-se importante fazer a comparação para melhor perce-
ber a eficiência do reforço. Através da Fig. 9, onde são 
apresentadas ambas as respostas força-deslocamento é 
possível verificar que a rigidez inicial semelhante em ambas 
as paredes, a força na parede Inf_10 correspondente ao 
aparecimento da primeira fissura foi aproximadamente igual 
e para o mesmo nível de deslocamento. 
 
No que concerne à resistência máxima, o reforço permitiu 
um ganho próximo de 30% para um deslocamento para 
fora-do-plano cerca de 5% superior. A grande mais valia do 
reforço adotado foi a prevenção do colapso da parede, atra-
vés da melhoria da sua capacidade de deformação tendo-
se atingido um deslocamento 2.5 vezes superior ao da 
parede original com uma força residual significativa.
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Fig. 8 - Parede Inf_10: resposta força-deslocamento.

Fig. 9 - Comparação global: resposta força-deslocamento da parede Inf_09 
e Inf_10. 
 

CONCLUSÃO 
 
Neste trabalho foi apresentada uma campanha experimental de 
avaliação da eficiência de uma solução de reboco armado com rede 
de armação em fibra de vidro para melhoria do comportamento para 
fora-do-pla no de uma parede de enchimento à escala real e sujeita a 
um ensaio quase-estático com recurso a atuadores pneumáticos. O 
ensaio da parede não reforçada demonstrou a elevada vulnerabilidade 
deste tipo de elementos, uma vez que o seu colapso ocorreu sem 
perda significativa de resistência prévia que permitisse antecipar a sua 
ocorrência. Foi observado um padrão de fissuração trilinear sem des-
tacamento do painel relativamente ao pórtico de betão armado. De 
seguida, foi testada uma parede reforçada com a técnica acima indi-
cada, tendo sido utilizados conectores metálicos para fazer a ancora-
gem da rede de armação aos elementos de betão armado. A técnica 
de reforço explorada neste trabalho demonstrou ser eficiente e de fácil 
implementação, pois a sua instalação não necessitou de mão-de-obra 
especializada nem de tempo excessivo. O resultado foi interessante 
uma vez que permitiu um ganho de resistência de 30% e uma capaci-
dade de deformação 2.5 vezes superior sem ocorrência de colapso. 
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CANEIRO DE ALCÂNTARA 
 
O Caneiro de Alcântara foi construído nos anos 40 e tinha e tem como 
função, recolher e encaminhar as águas pluviais e residuais, prove-
nientes da zona da Amadora e de Sete Rios, até à ETAR de 
Alcântara, situada a jusante do Aqueduto das Águas Livres.

José Manuel Mendes Delgado (Engº Técnico Especialista) Professor Adjunto ISEC, Lisboa (Mestre em Engenharia Civil, Licenciatura em Engenharia de Segurança, 
Especialista com Provas Públicas em Construção e Segurança, Especialista em Coordenação de Segurança pela Ordem dos Engenheiros Técnicos)  
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Fig. 1 - Cerca de 1940 - Fase de construção do Caneiro, na zona a montante do 
Viaduto Duarte Pacheco. Estrutura em betão simples, em abóbada.

Fig. 2 - Cerca de 1940 - Pormenor da secção do Caneiro, em betão simples, com 
vista da soleira, dos hasteais e do arco da abóbada. O carril servia para deslocar 
o cimbre, ao longo da soleira, de forma a possibilitar a betonagem dos hasteais e 
arco da abóbada.  

Desde a sua construção até aos dias de hoje, o caneiro foi sendo 
alvo de algumas ações de degradação, resultado da conjugação 
entre a ação violenta das águas e da falta de intervenções de con-
servação ao longo dos anos. 
 
As características dos caudais das águas residuais, aliada à força 
dos caudais das águas pluviais, em períodos de intensas chuvadas, 
têm provocado a degradação do caneiro, ao nível das soleiras com 
desgaste e arrastamentos das lajes em betão e ao nível dos has-
teais e abóbada, com fendilhação e fissuração das paredes em 
betão. 
 
As anomalias detetadas, resultaram na instabilidade do caneiro em 
algumas zonas e em simultâneo, na criação de vazios de grandes 
dimensões, nas zonas confinantes com as paredes exteriores do 
caneiro, que podem causar situações de colapso e de afundamen-
to, em relação à circulação de veículos à superfície. 
 
Resultado das condições de degradação do caneiro, a Câmara 
Municipal de Lisboa, avançou com uma empreitada para 
“Reabilitação e Consolidação do Caneiro de Alcântara”, tendo em 
vista a correção das anomalias existentes no caneiro e das zonas 
confinantes. 

Fig. 3 - 2005 - Interior do Caneiro, com visualização do caudal mínimo de águas 
residuais. Em situações de chuvadas, o caudal, pode chegar ao ponto mais alto 
da abóbada. 
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cução dos trabalhos e em simultâneo permitir atuar, em caso da exis-
tência de desvios em relação ao previsto. 
 
A possibilidade de ocorrência de chuvadas e a consequente inunda-
ção das zonas de trabalho, levou à necessidade de instalação de um 
sistema de monitorização, que avisava as frentes em atividade, atra-
vés de sirene, de forma a existir tempo para evacuação de pessoas, 
equipamentos e máquinas. 

Fig. 9 - Execução de soleira em betão armado. Condutas de desvio de águas resi-
duais, com criação de diques e descarga no extradorso da conduta de desvio de cau-
dais a descarregar depois da frente de trabalho. 

Fig. 4 - Arrastamento de zonas da soleira do Caneiro. Esta situação cria condições 
de instabilidade no caneiro e nas zonas confinantes, criando a possibilidade de 
afundamentos e derrocadas.                             

Fig. 5 - Entrada para o interior do caneiro, através de caixa de visita e canal exis-
tentes. Escavação e contenção periférica, com recurso a “Muros de Berlim”. Boas 
condições de acesso, resultado de boa organização e planeamento. 

Fig. 6 - Construção de diques e condutas para desvio do esgoto permitindo a substi-
tuição de soleiras.

Fig. 7 - Diques e condutas, com sistema de ventilação, criando condições de execu-
ção da soleira e de controlo de qualidade do ar.

Fig. 8 - Remoção da soleira em betão e execução de nova, em betão armado, com a 
utilização de ferrolhos e produtos epoxi para ligação de betão velho a betão novo.

A primeira fase de reabilitação do caneiro, consistiu na criação de 
acessos, de forma a criar condições de segurança, para os trabalha-
dores e terceiros, que circulam nas zonas confinantes ao estaleiro. 
 
A escavação e contenção periférica, criaram condições de acesso 
à frente de trabalho, em boas condições de segurança, para traba-
lhadores e máquinas e em simultâneo, aumentaram a produtivida-
de e otimizaram prazos. 

A ação de intervenção resultou na substituição das soleiras do 
caneiro, em betão por betão armado, tratamento de fissuras e fen-
das e consolidação das zonas a tardós dos hasteais, com injeções 
de caldas de cimento, conjugando os materiais utilizado nos pro-
cessos construtivos iniciais, com os novos materiais e as novas 
tecnologias. 
 
A execução dos trabalhos implicou um planeamento e organiza-
ção, otimizados, de acordo com as necessidades da empreitada, 
em termos de meios humanos e materiais. 
 
Para execução dos trabalhos foi necessário, o desvio dos caudais 
das águas residuais, com recurso à construção de diques e de 
condutas, que permitiram a secagem das soleiras e consequente-
mente a execução dos trabalhos previstos na empreitada. 
 
Os trabalhos decorrem em espaço confinado, situação, que impli-
ca a criação de condições especiais para a segurança dos traba-
lhadores, em termos de monitorização da qualidade do ar, siste-
mas de ventilação, iluminação, comunicação, acessos e resgate. 
 
Em simultâneo, com as necessidades em termos de espaço con-
finado, existe a necessidade de monitorização da condições de 
estabilidade do caneiro e das zonas confinantes, com recurso a fis-
surómetros, testemunhos em gesso, alvos topográficos e inclinó-
metros, de forma a criar condições de segurança, durante a exe-
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A monitorização regular da qualidade do ar, em conjugação com o 
sistema de ventilação, permitiu a execução dos trabalhos em condi-
ções de segurança. Os valores resultantes das leituras, situaram-se 
sempre dentro dos intervalos de segurança.

Fig. 10 - Sistema de iluminação. Em caso de falta de energia, a iluminação man-
tém-se cerca de uma hora em funcionamento, permitindo a evacuação em condi-
ções de segurança. 

 

Fig. 13 - Fissurómetros para controlo da estabilidade, em fendas e fissuras. Deteta 
movimentos da estrutura, através da leitura direta nas réguas. As réguas são posi-
cionadas no valor zero e são fixas, nos bordos da fenda ou da fissura.  

Fig. 14 - Testemunhos em gesso (2 a 3 mm de espessura), para detetar movimentos 
em fendas e fissuras. Deve-se colocar a data de instalação. Este sistema permite a 
visualização direta. 

Fig. 16 - Inclinómetro, para monitorização, da estabilidade do terreno, na zona confi-
nante com o caneiro. Este sistema deteta desvios de verticalidade do terreno, no inte-
rior dos terrenos, adjacentes ao caneiro. 

Fig. 11 - Monitorização da qualidade do ar, com controlo de gases (metano, sulfídri-
co, monóxido de carbono e oxigénio).

Fig. 12 - Sistema de controlo de cheias e sirenes de aviso nas frentes de trabalho.

Fig. 15 - Alvos topográficos. Levantamentos topográficos para controlo da estabilida-
de do caneiro. 



57

Fig. 17 - Tratamento de fissuras e fendas, com abertura e colmatagem com arga-
massas poliméricas e colocação de gatos metálicos.

Fig. 19 - Obras concluídas, com substituição das soleiras, tratamento de fendas e 
fissuras e consolidação dos terrenos, exteriores ao caneiro.

Os trabalhos de reabilitação e consolidação do Caneiro de 
Alcântara, foram executados de acordo com o previsto inicial-
mente, em termos de segurança, qualidade, de prazos de cus-
tos e ambiente, resultado do esforço entre todos os intervenien-
tes e de um planeamento e organização otimizados. 
 
Os trabalhos foram desenvolvidos tendo em atenção os pro-
cessos construtivos e materiais utilizados durante a fase inicial 
de construção e em simultâneo, a necessidade de introdução 
de novos materiais e novas tecnologias, tendo em vista a 
necessidade de compatibilidade entre as diversas soluções e a 
necessidade de aumento da qualidade, da durabilidade e da 
diminuição de custos e do número de intervenções ao longo da 
vida. 
 
A chave do sucesso implica “planear e organizar”, antes do iní-
cio da empreitada e saber fazer. 
 
Uma matriz, onde a produtividade e a segurança, surgem como 
uma alavanca para o “sucesso”, onde a produtividade não afeta 
a segurança e onde a segurança não afeta a produtividade. 
Ambos evoluem em simultâneo, através de organização e pla-
neamento, eficazes e atempados, relegando para fora do esta-
leiro, qualquer iniciativa, que se basei na capacidade de desen-
rascanço e do já agora. Um contributo, para minimizar e evitar 
os acidentes. 

Fig. 20 - Aspeto de um dique, após a ocorrência de uma chuvada intensa. A limpe-
za com recurso a ganchos, após secagem.

Fig. 18 - Injeção no terreno, com recurso a caldas de cimento aditivadas. Este siste-
ma permite consolidar a parte posterior dos hasteais do caneiro. 
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nas, sendo que contamos com padrões de excelên-
cia elevados, assim como soluções inovadoras que 
são já consideradas como vanguardistas do sector. 
A BMI é reconhecida por aproveitar os recursos 
existentes e investir continuamente no desenvolvi-
mento de produtos líderes na indústria através de 
múltiplas tecnologias. Existe um esforço constante 
para alcançar a excelência e desenvolver inova-
ções pioneiras para edifícios sustentáveis. 
 
COMO É QUE A EMPRESA ABORDA O MERCADO DA REABI-
LITAÇÃO? 
 
Neste momento, e também um pouco devido à pan-
demia, o nosso sector teve que se adaptar a esta 
“nova normalidade” e, como consequência, verifica-
mos uma tendência enorme na Reabilitação - uma 
deslocação significativa de quem vivia nos grandes 
centros urbanos para as áreas periféricas, de forma 
a usufruírem de um espaço maior, muitos deles em 

estando presente nos 5 continentes 
representados por marcas reconheci-
das internacionalmente. 
 
QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ÁREAS DE NEGÓ-
CIO DA EMPRESA E COMO TEM SIDO O SEU 
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS, SERVI-
ÇOS? 
 
As nossas principais áreas de negócio 
são sem dúvida os sistemas e solu-
ções eficientes para coberturas inclina-
das e planas. 
 
Atualmente produzimos telhas cerâmi-
cas, telhas de cimento, peças espe-
ciais e componentes para telhado. 
 
Comercializamos uma gama de solu-
ções para coberturas inclinadas e pla-

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA E DO SEU 
HISTORIAL. 
 
A BMI Group resultou da união de dois 
grandes grupos líderes, Braas Monier 
em sistemas para coberturas inclinadas 
e Icopal, em soluções de impermeabili-
zação para coberturas planas. 
 
A herança combinada desses dois gran-
des grupos, a história e a experiência de 
mais de 150 anos de excelência que 
ambos transportam, deu origem ao 
maior líder europeu em sistemas de 
impermeabilização de coberturas, reu-
nindo alguns dos maiores e mais confiá-
veis nomes da indústria, representado 
por marcas pioneiras. 
 
A BMI Group opera a uma escala global, 



59

como o nosso Departamento Técnico que 
faz um acompanhamento de excelência 
tanto antes como depois da obra. Há um cui-
dado em ajudar durante a fase inicial, na 
escolha dos materiais e soluções que melhor 
se adequam e mesmo com o triplo do traba-
lho conseguiremos certamente dar a melhor 
resposta. A nível industrial, o planeamento é 
efetuado consoante as necessidades, pelo 
que será um ajuste que estaremos dispostos 
a comprometermo-nos.  
 
UMA DAS GRANDES MACROTENDÊNCIAS É A DIGI-
TALIZAÇÃO DA ECONOMIA. COMO É QUE VEEM 
ESTE PROCESSO E EM QUE FASE SE ENCON-
TRAM? 
 
A Covid-19 veio limitar muitos dos planos 
pensados inicialmente que estavam prepa-
rados para ser realizados a nível presencial. 

vivendas. Devido ao investimento público 
conhecido na construção para os próximos 
anos será, sem dúvida, uma grande oportu-
nidade para a BMI. 
 
CONSIDERANDO QUE DAS APOSTAS DA UNIÃO 
EUROPEIA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNDOS NO 
PRÓXIMO PERÍODO DE ORÇAMENTAÇÃO DE 
2021-2030 É TRIPLICAR O ESFORÇO DA REABI-
LITAÇÃO URBANA PARA ATINGIR OS OBJETIVOS 
DA DESCARBONIZAÇÃO DA ECONOMIA, COMO É 
QUE A VOSSA EMPRESA SE POSICIONA PERANTE 
ESTE DESAFIO?   
 
Estamos cientes da dimensão que este 
projeto envolve e acreditamos que é possí-
vel fazê-lo. Na BMI Portugal temos uma 
rede comercial e um Serviço Apoio ao 
Cliente vasto e qualificado para responder 
às questões que possam surgir, assim 

No entanto, internamente conseguimos 
adaptar-nos rapidamente a esta nova reali-
dade através de reuniões digitais, quer 
com a equipa comercial quer com clientes, 
etc. Também houve uma forte aposta na 
formação digital tanto a nível interno como 
externo, e neste último caso através dos 
Webinars feitos pela BMI Academy permi-
tiu formar cerca de 500 profissionais ao 
longo destes meses. O teletrabalho foi ime-
diato e toda a empresa adaptou-se muito 
rápido a esta nova forma de trabalhar. Foi 
uma adaptação à área digital que se reve-
lou um grande sucesso e que continua 
atualmente.  
 
QUAIS AS PERSPETIVAS PARA O FUTURO DO SEC-
TOR E DA EMPRESA, CONSIDERANDO NOMEADA-
MENTE A EVENTUAL INFLUÊNCIA DA PANDEMIA CAU-
SADA PELO COVID-19? 
 
A tendência será manter esta nova adap-
tação e, como referi anteriormente, tanto 
na BMI como no sector felizmente conse-
guimos superar e revelou-se um ano de 
negócios relevantes. O interior do país vai 
também finalmente ter um grande desen-
volvimento, pelo que acreditamos que os 
próximos anos vão ser igualmente inte-
ressantes para o nosso sector e em parti-
cular para a reabilitação do parque habita-
cional.  
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cotadas na SIX Swiss Exchange. Desde 
2012, as ações da Geberit estão também 
incluídas no SMI (Swiss Market Index). 
 
QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ÁREAS DE NEGÓCIO DA 
EMPRESA E COMO TEM SIDO O SEU DESENVOLVI-
MENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS? 
 
Pioneira em sistemas de interior que escon-
dem a tecnologia atrás da parede, a Geberit 
consegue uma casa de banho melhor e pro-
porciona um valor acrescentado com os 
seus produtos de design inovador, funciona-
lidade simples e grande fiabilidade e quali-
dade. Entre as soluções Geberit para a casa 
de banho destacam-se: autoclismos de inte-
rior, placas com funções inovadoras como a 
eliminação de odores integrada, sanitas 
bidé e séries de louça sanitária e móveis de 
casa de banho, com sanitas higiénicas 
Rimfree®, sem rebordos no interior, que são 
muito fáceis de limpar. Os produtos Geberit 

BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA E DO SEU HIS-
TORIAL. 
 
A Geberit, com mais de 145 anos de expe-
riência em soluções sanitárias e com atua-
ção a nível global, é o líder do mercado 
europeu em produtos sanitários. Enquanto 
grupo de empresas integrado, a Geberit 
dispõe de uma forte presença local na 
maioria dos países da Europa e pode, 
deste modo, oferecer mais-valias únicas 
tanto no sector da tecnologia sanitária, 
quanto no das loiças de casa de banho. 
 
A sua rede de produção inclui 29 fábricas, 6 
das quais estão localizadas fora do conti-
nente europeu. O grupo tem sede em 
Rapperswil-Jona, na Suíça. Com mais de 
12.000 funcionários, dispersos por mais de 
50 países, a Geberit gera um volume de 
vendas líquido de mais de 2.700 milhões de 
euros por ano. As ações da Geberit estão 

são ideais para o design de todo o tipo de 
casas de banho, quer sejam públicas, semi-
públicas ou privadas, e tanto se se trata de 
projetos de reforma como de construção 
nova. 
 
COMO É QUE A EMPRESA ABORDA O MERCADO DA 
REABILITAÇÃO? 
 
Reformando a casa de banho com os ele-
mentos adequados pode conseguir-se den-
tro de casa um oásis de bem-estar ideal. 
Basta ter poucos elementos à vista para que 
a harmonia reine num espaço. Assim, a 
Geberit propõe fazer desaparecer o autoclis-
mo da sanita colocando-o atrás da parede. 
Com isso ganha-se espaço, consegue-se 
uma sensação incomparável de ordem e 
amplitude, mesmo nas casas de banho mais 
pequenas, e minimizam-se os incómodos ruí-
dos do enchimento e descarga da água até 
quase desaparecerem. Só é preciso escolher 
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Produtos e soluções para a construção 
“verde” que respeitam o meio ambiente, pou-
pam recursos e são duradouros, assim 
como processos de produção que minimi-
zam o consumo de água e energia são 
temas chave para a Geberit há já muitos 
anos.  
 
Um exemplo claro disso são os autoclismos 
de interior da Geberit. Instalar um autoclismo 
de interior Geberit é uma forma inteligente de 
poupar água nas casas de banho, visto que 
a tecnologia do autoclismo de descarga 
dupla permite ajustar o volume apenas a 3 
litros de água para a meia descarga e 4,5 
litros no caso da descarga completa, face 
aos 9 litros ou mais das soluções tradicio-
nais. 
 
UMA DAS GRANDES MACROTENDÊNCIAS É A DIGI-
TALIZAÇÃO DA ECONOMIA. COMO É QUE VEEM 
ESTE PROCESSO E EM QUE FASE SE ENCONTRAM? 

as soluções adequadas para conseguir 
mais espaço, superfícies limpas e amplas, 
tecnologia inovadora que reduza os ruídos 
e elementos de qualidade para que tudo 
funcione na perfeição durante muitos anos. 
 
CONSIDERANDO QUE UMA DAS APOSTAS DA 
UNIÃO EUROPEIA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNDOS 
NO PRÓXIMO PERÍODO DE ORÇAMENTAÇÃO DE 
2021-2030 É TRIPLICAR O ESFORÇO DA REABI-
LITAÇÃO URBANA PARA ATINGIR OS OBJETIVOS 
DA DESCARBONIZAÇÃO DA ECONOMIA, COMO É 
QUE A VOSSA EMPRESA SE POSICIONA PERANTE 
ESTE DESAFIO?  
 
A sustentabilidade sempre foi muito impor-
tante para a Geberit e faz parte da identida-
de da empresa. Pomos muito ênfase em 
garantir que as nossas considerações 
sobre o meio ambiente, os fatores económi-
cos e as questões sociais estejam em equi-
líbrio. 

É um processo que está a revolucionar os 
hábitos e os canais tradicionais de venda, 
distribuição e consumo. Na Geberit já estava 
bastante integrado nos nossos processos de 
trabalho a utilização de softwares para reu-
niões online, etc., por isso rapidamente 
fomos capazes de nos adaptarmos interna-
mente às necessidades de teletrabalho que 
surgiram com a pandemia. Relativamente à 
relação com o sector, também não nos cus-
tou, na parte mais dura do confinamento, 
continuar em contacto com os nossos clien-
tes através de visitas online e com uma maior 
atividade nas redes sociais como o LinkedIn, 
por exemplo. 
  
Por outro lado, reforçamos a nossa forte 
aposta na formação com sessões online. 
Criámos um programa de webinars próprio e 
também levámos a cabo cursos online em 
colaboração com plataformas do sector, 
ordens de arquitetos, etc.  
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MEA DAMENTE A EVENTUAL INFLUÊNCIA DA PAN-
DEMIA CAUSADA PELO COVID-19? 
 
Na indústria já se fala em “arquitetura pós-
coronavírus”. Na minha opinião, para além 
das mudanças imediatas de adaptação à 
nova realidade de prevenção, distancia-
mento social, etc., a mudança será também 
definitiva, a curto e médio prazo, no que diz 
respeito à higiene e ao contacto. É certo 
que serão incorporados sistemas para que 
não tenhamos de tocar em quase nada 
com as nossas mãos, especialmente em 
edifícios e estabelecimentos públicos. Este 
será o grande triunfo dos sistemas que 
detetam os utilizadores por meio de senso-
res, seja para abrir uma porta, chamar o 
elevador, acender uma luz ou lavar as 
mãos, por exemplo. 

Estamos muito contentes com esta nova 
forma de nos relacionarmos com os profis-
sionais do sector, tanto pelo êxito de parti-
cipação nos webinars como pelo feedback 
favorável recebido a posteriori.  
  
Relativamente à introdução das novas tec-
nologias nos nossos produtos, a Geberit é 
pioneira nisso. Na verdade, a nossa gama 
de sanitas com sistema integrado de lava-
gem, assim como outros produtos inova-
dores como o módulo DuoFresh de elimi-
nação de odores, por exemplo, podem 
controlar-se e regular-se facilmente desde 
o próprio smartphone através de intuitivas 
App gratuitas, há já vários anos. 
 
QUAIS AS PERSPETIVAS PARA O FUTURO DO 
SECTOR E DA EMPRESA, CONSIDERANDO NO -

A verdade é que a Geberit não teve de se 
reinventar ou alterar a sua estratégia de 
mercado, uma vez que é pioneira em siste-
mas que melhoram a higiene e limpeza nas 
casas de banho, precisamente a questão 
que o sector está a focar neste momento. 
Durante décadas, a nossa gama de produ-
tos tem incluído soluções “touchless” ou 
“contactless”, tanto para a descarga de 
água de sanitas e urinóis como para o fun-
cionamento de torneiras de casas de 
banho, bem como soluções embutidas e 
suspensas que tornam mais fácil a limpeza 
de azulejos e pavimentos. Podemos afir-
mar que não só a Geberit não precisou de 
ser reinventada, como o mercado perce-
beu que precisa dos produtos Geberit 
agora mais do que nunca. 

Entrevista
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BREVE DESCRIÇÃO DA EMPRESA E DO SEU HISTORIAL. 
 
O projeto iniciou-se em 26 de dezembro de 
1979 com a criação da sociedade comercial 
por quotas “Sosoares Máquinas e Fer ra gens 
Lda”, cuja atividade começou por ser o comér-
cio de máquinas e ferragens para a indústria 
de caixilharias de alumínio. 
 
Consequência de uma estratégia e do posicio-
namento da empresa no mercado orientado 
para a inovação, qualidade de produto e servi-
ço ao cliente, a empresa foi traçando sustenta-
damente o seu percurso de crescimento, trans-
formando-se em Grupo por via de aquisições e 
participações com o objetivo de verticalizar o 
seu negócio. 
 

Casa do Arco  
Arquiteto: Frari 

Fotografia: Ivo Tavares
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Temos na inovação o nosso principal foco. 
Acreditamos que é sempre possível fazer 
melhor, melhores caixilhos que permitam 
soluções mais arrojadas aos arquitetos e 
que proporcionem cada vez mais conforto e 
satisfação estética aos consumidores finais. 
 
O nosso sistema minimalista OS é o nosso 
melhor exemplo. Com as vertentes de caixi-
lhos de correr, porta pivotante e guilhotinas 
oferecemos soluções para grandes envidra-
çados que conferem distinção e traços úni-
cos das construções modernas, mantendo o 
conforto e funcionalidade. 
 
COMO É QUE A EMPRESA ABORDA O MERCADO DA 
REABILITAÇÃO? 
 

O Grupo é hoje constituído por 4 P.M.E’s, 
“Alfa Sul S.A.” “Alulider, Lda”, “Portalex 
S.A.” e “Sosoares S.A.” - que se comple-
mentam entre si no projeto, desenvolvimen-
to, produção, tratamentos de superfície e 
comercialização de perfis de alumínio e 
vidro para arquitetura, distribuindo com a 
marca própria “Sistemas Euro 2000”. 
 
QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ÁREAS DE NEGÓCIO 
DA EMPRESA E COMO TEM SIDO O SEU DESEN-
VOLVIMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS? 
 
Temos como área de negócio principal o 
estudo, acompanhamento e comercializa-
ção de sistemas de caixilharia e vidros 
para arquitetura.  
 

Acreditamos que é um mercado em cresci-
mento, embora a um ritmo mais lento que o 
necessário. No nosso entender a legislação 
também não ajuda. Seria necessário mais 
informação e mais incentivos para que a rea-
bilitação fosse mais célere e com isso tornar 
as nossas habitações mais confortáveis e 
mais eficientes. O Grupo Sosoares tem siste-
mas direcionados para o efeito. A nossa linha 
Renovatio oferece soluções de caixilhos fle-
xíveis e adaptáveis a qualquer tipo de reno-
vação para obter uma melhoria térmica e 
acústica o mais eficiente possível. 
 
Com o acompanhamento do projeto, conse-
guimos aconselhar o caixilho ideal para cada 
solução.  
 

Casa en Santa Pola, Valencia 
Fran Silvestre Arquitectos  

Foto: FG+SG 
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Acreditando que esse esforço será feito 
também em Portugal, estamos preparados 
para ele. Além dos sistemas que temos que 
se enquadram nesse sector, temos um 
gabinete de desenvolvimento criativo, com-
petente e atento para continuar a acrescen-
tar eficiência nos nossos caixilhos. A pou-
pança energética é cada vez mais uma 
preocupação mundial e os caixilhos são um 
aspeto importante para o efeito. Na 
Sosoares conseguimos aliar a eficiência à 
estética para que se consiga ter nas habita-
ções caixilhos que cumpram com o requisi-
to do projetista, mantendo essa capacidade 
de poupança energética. 
 
Neste momento, no mercado das caixilha-
rias, todas as marcas vendem sistemas 
com qualidade. Na Sosoares queremos ir 
sempre além disso.  

O cliente final deve poder usufruir da melhor 
relação qualidade / preço possível. Depen -
dendo das características da habitação e 
dos requisitos do projetista, propomos sem-
pre a melhor solução Alumínio / Vidro. 
 
Reabilitar a caixilharia de uma habitação no 
Algarve não é o mesmo que reabilitar em 
Bragança! Existem necessidades completa-
mente diferentes para que se tenha uma 
solução eficiente. 
 
CONSIDERANDO QUE DAS APOSTAS DA UNIÃO 
EUROPEIA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNDOS NO 
PRÓXIMO PERÍODO DE ORÇAMENTAÇÃO DE 2021-
2030 É TRIPLICAR O ESFORÇO DA REABILITAÇÃO 
URBANA PARA ATINGIR OS OBJETIVOS DA DES-
CARBONIZAÇÃO DA ECONOMIA, COMO É QUE A 
VOSSA EMPRESA SE POSICIONA PERANTE ESTE 
DESAFIO?   

A nossa meta é sempre a excelência. É um 
compromisso que temos para connosco e 
para com os nossos clientes.   
 
Continuaremos a evoluir os nossos siste-
mas para que a resposta às necessidades 
energéticas sejam cada vez mais eficientes. 
 
UMA DAS GRANDES MACROTENDÊNCIAS É A DIGI-
TALIZAÇÃO DA ECONOMIA. COMO É QUE VEEM 
ESTE PROCESSO E EM QUE FASE SE ENCON-
TRAM? 
 
Estamos gradualmente a suprimir o papel e 
a optar por documentação digital. Além de 
adquirir equipamentos que nos permitam 
fazer isso, tentamos também conscienciali-
zar os funcionários para tal. Não basta ter-
mos condições para isso, a forma de traba-
lhar também tem de ser diferente.  

Entrevista

Portet House - Moraira Alicante 
Arquiteto Dalia Alba 
Foto: Javier Briones
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Dependendo do tempo que durar a pande-
mia a influência negativa será maior ou 
menor. Neste momento não sentimos 
nenhum abrandamento imediato, mas 
com base no acompanhamento que 
damos aos projetistas achamos que esse 
virá. 
 
Estamos preparados para fazer mais e 
melhor, não queremos que a pandemia 
seja algo que nos fará parar de crescer. 
Para isso estamos a aumentar a nossa 
estrutura, para termos mais capacidade de 
resposta melhorando o serviço ao cliente. 
Estamos também a abrir novas zonas geo-
gráficas para que os nossos sistemas pos-
sam chegar de forma mais rápida a mais 
zonas do país. Neste momento cobrimos 
praticamente todo Portugal e já exporta-
mos para mais de 30 países. 

O caminho será esse, disso não temos 
dúvidas. Com isso conseguimos ter mais 
informação guardada e sempre disponível 
para de quem dela necessite. O Grupo 
Sosoares tem instalações dispersas geo-
graficamente, sendo que o acesso à infor-
mação de forma rápida e segura é vital 
para a fluidez do nosso trabalho. 
 
QUAIS AS PERSPETIVAS PARA O FUTURO DO 
SECTOR E DA EMPRESA, CONSIDERANDO NO -
MEADAMENTE A EVENTUAL INFLUÊNCIA DA PAN-
DEMIA CAUSADA PELO COVID-19? 
 
Estamos numa fase de muita incerteza. 
Existiram e continuam a existir sectores 
muito afetados, como o turismo por exem-
plo, com uma influência direta e quase 
imediata na construção e com isso no 
setor das caixilharias e vidro.  

Vamos também aumentar a nossa equipa 
de promoção. É muito importante chegar-
mos a mais projetistas para que os possa-
mos apoiar de forma próxima e pessoal 
na escolha da melhor solução de caixilha-
ria. 
 
Temos o nosso caminho perfeitamente 
definido e no qual acreditamos, mas tam-
bém sabemos que nesta altura tudo pode 
mudar muito rápido e por isso estamos 
atentos ao imprevisto.  
 
Para o bem comum esperamos que a pan-
demia seja ultrapassada o mais rápido 
possível. Com isso, acreditamos que pode-
mos fazer crescer novamente a economia 
e voltar a ter a nossa “liberdade”, que 
depois terá muito mais valor do que aquele 
que lhe dávamos antes deste período! 
 

Clube de Vela Costa Nova 
Ferreira  Arquitetos 

Foto: Ivo Tavares Studio 



O projeto da U-Loft Braga, residência 
universitária da U-WORLD, esteve a 
cargo do atelier Ana Rita Soares Interior 
Design e foi recentemente distinguido 
com Ouro nos Prémios Lusófonos de 
Arquitetura e Design de Interiores.   
 
O projeto consistiu na criação de uma 
unidade de alojamento para estudantes 
universitários, com 230 apartamentos - 
com tipologias entre T0 e T4 - e áreas 
comuns de convívio e refeição (interiores 
e exteriores), que tem como objetivo ofe-
recer aos utilizadores uma experiência 

premium. O atelier ficou responsável por todo 
o projeto de design de interiores e decoração 
da unidade, com grande foco no carácter dinâ-
mico e descontraído que o conceito exige, mas 
sempre com atenção à funcionalidade, resis-
tência e durabilidade das soluções propostas.  
   
“Este prémio é um reconhecimento à dedica-
ção e paixão que o atelier imprimiu ao projeto. 
Foi muito desafiante e igualmente gratificante 
materializar, de uma forma criativa e sustentá-
vel, o conceito e propósito do grupo U-WORLD 
no projeto da residência universitária U-Loft 
Braga”, refere a Designer de Interiores Ana 

Rita Soares, diretora criativa do atelier Ana Rita 
Soares Interior Design.   
  
Também Paulo Ribeiro, CEO da U-WORLD, 
mostrou satisfação pela distinção: “O ate lier 
soube imprimir a funcionalidade e design que 
pretendíamos para a unidade da U-Loft Braga. 
Ficamos muito satisfeitos com esta distinção, 
que mostra que a nossa residência está na 
vanguarda no que diz respeito à arquitetura e 
design, o que será mais um fator atrativo para 
os residentes”.    
  
FONTE: YOUNGNETWORK PORTO  

Arquitetura
U-Loft Braga reconhecido com prémio de arquitetura e design 
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Villa Belmonte Apartments
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O Monte Estoril teve o seu grande cres-
cimento no início do século XX, desen-
volvendo-se a partir da construção dos 
caminhos de ferro que ligam a cidade de 
Lisboa à vila de Cascais. Com a 
Segunda Guerra Mundial, passou a ser 
refúgio de exilados políticos e local de 
eleição de muitos membros da realeza 
europeia, permanecendo hoje com gran-
de procura e singularidade. 
 
O edifício existente foi construído no iní-
cio da década de 70 do séc. XX, assu-
mindo a linguagem moderna, com uma 
qualidade arquitetónica e construtiva 
assinaláveis. A linguagem arquitetónica 
presente na envolvente é diversa, sendo 
composta por uma profusão de épocas, 
de linguagens formais e de escalas. 

O presente projecto de arquitectura, a 
cargo do atelier Montinho Arquitectura, 
propõe alterar e ampliar a moradia unifa-
miliar existente reconfigurando-a de forma 
a obter três novos apartamentos, sendo 
um de tipologia T2 e dois de tipologia T3, 
dispondo um apartamento por piso, utili-
zando as generosas áreas edificadas. 
 
A proposta de intervenção procura man-
ter a matriz do edifício original no que 
concerne à sua composição volumétrica 
e formal fundamentais, garantindo a proe-
minência de volumes com grande pureza 
formal, e procedendo em simultâneo à 
sua atualização contemporânea, ajustada 
às suas necessidades funcionais e técni-
cas decorrentes do programa a imple-
mentar. 

As alterações volumétricas propostas procuram a 
articulação de escalas e cérceas com a envolvente 
próxima, mantendo a utilização exclusivamente 
residencial e garantindo o cumprimento dos parâ-
metros urbanísticos definidos nos instrumentos de 
ordenamento do território vigentes. 
 
O edifício será alvo de conservação nas partes não 
intervencionadas, preservando o existente, e fun-
dindo-o com o proposto. 
 
Propõe-se a criação de duas zonas de lazer no 
piso com 2 terraços, complementares a cada um 
dos apartamentos T3 propostos por piso. 
 
A ampliação proposta procura dar continuidade à 
lógica volumétrica existente, replicando no piso 1 a 
lógica de ocupação existente no piso 0, e amplian-
do no piso 2 a superfície coberta com recurso a ele-
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mentos com transparência, que se leiam 
“soltos” e distintos, enfatizando o conceito 
de piso recuado. 
 
A proposta de alteração dos vãos norte 
visa potenciar a relação interior/exterior, 
especialmente com o Jardim Carlos Anjos. 
 
O processo construtivo seguirá métodos 
contemporâneos, prevendo-se a manuten-
ção das paredes exteriores existentes, 
expandindo-as com recurso a elementos 
estruturais executados em perfis de aço 
(LSF). Os elementos que compõem as 
fachadas serão revestidos integralmente 
com ETICS, por forma a garantir a melho-
ria energética do edifício, bem como a 
fusão construtiva do existente com o pro-
posto. 

Os ripados de fachada e de cobertura 
em pérgola propostos, compostos por 
material compósito de aparas de madei-
ra com termoplástico, visam equilibrar as 
superfícies envidraçadas, permitindo a 
criação de momentos de “filtragem” inte-
rior/exterior, potenciado o controlo solar 
em simultâneo com a privacidade ade-
quada a um edifício com estas caracte-
rísticas urbanas. 
 
Estes elementos que, continuamente, 
permitem uma íntima relação exis ten -
te/proposto, permitem uma solução de 
implantação em que o edifício se vai 
“agarrando” ao local, estabelecendo nele 
e através dele a continuidade do espaço 
envolvente. 

FICHA TÉCNICA 
  
Nome do projeto: Villa Belmonte Apartments 
 
Localização: Monte Estoril, Cascais 
 
Número de Pisos: 4 
 
Programa: Residencial 
 
Ano de Projeto: 2019/2020 
 
Cliente: Pedro Navarro Ferreira Ferraz Franco 
 
Área de Implantação: 270,38 m² 
 
Área de Construção: 1017,60 m² 
 
Arquitetura: Montinho Arquitectura 
 
 

Existente Proposto



72

Reabilitação
Projeto Reabilitação CASA J 

Este projeto resulta da intenção de reabilitar 
uma moradia unifamiliar, severamente afe-
tada ao nível dos interiores, por patologias 
resultantes de más opções construtivas. 
Para além da pretensão de corrigir as pato-
logias existentes, pretendeu-se retificar as 
disfunções de organização espacial que 
apresentava. 
 
Deste modo, a ambição do projeto foi alterar 
a moradia para lhe conferir novas condições 
de habitabilidade, garantindo que a mesma 
se tornasse mais versátil e com melhores 
acabamentos. Contudo, promoveu-se uma 
intervenção cirúrgica que toca apenas nos 
locais essencialmente necessários não 
adulterando, assim, a essência do objeto de 
arquitectura pré-existente. 

O terreno onde se insere este projeto admite 
duas zonas distintas: uma urbana, confron-
tada com o arruamento principal, e onde se 
encontra implantada a moradia, e a restante 
zona rural, de uso florestal, onde se impôs a 
implantação de um novo espaço desportivo 
e de  lazer - um campo de padel com zona 
ajardinada. 
 
Este novo espaço vem na continuidade da 
intervenção prevista para o anexo, que 
agora se fecha em vidro, para se transfor-
mar em lounge de eventos, disponível para 
convívio entre amigos e família. 
 
Todo o arranjo exterior foi reformulado, de 
forma a atribuir continuidade entre as duas 
realidades, separadas até então.  

Deste modo, uma nova ligação - franca e 
convidativa - une o lounge exterior ao 
campo de padel, num caminho ao ar livre 
que apela ao convívio. 
 
O uso de estruturas metálicas para solucio-
nar problemáticas arquitetónicas, tais como 
barreiras visuais e proteções solares, é 
influenciado pela profissão do Dono de 
Obra, ligado à indústria metalúrgica. A apli-
cação destas estruturas vem, assim, servir 
como elemento promotor da identidade do 
habitante. 
 
Na fachada do anexo, executou-se uma 
estrutura metálica em pérgula, que se liga à 
moradia, fazendo o desenho da implantação 
do conjunto edificado alterar-se para uma 



forma de J, dando nome ao projeto. Esta pérgu-
la cria a devida proteção ao anexo, permitindo 
que o seu uso seja prolongado para o exterior. 
 
Para além desta criou-se, ainda, um plano ver-
tical localizado na lateral poente da piscina, por 
forma a criar uma barreira com a vegetação que 
ali cresce e, assim, proteger aquele espaço de 
lazer das vistas indiscretas dos vizinhos. 
 
Estas são as únicas alterações no exterior do 
edifício, já que todo o restante não foi interven-
cionado, por respeito ao conjunto projetado por 
outro colega e, sobretudo, por estar em bom 
estado de conservação. 
 
Assim, as intervenções mais significativas resi-
dem nos interiores. Destas, destaca-se a redu-

ção do número de quartos, de quatro 
para três, onde todos passam a ser sui-
tes. As duas novas suites são compostas 
por uma zona de roupeiro que transita 
para a instalação sanitária de forma natu-
ral e contígua, através de uma parede 
em vidro, que unifica os dois espaços. 
 
O novo desenho do alçado do corpo dos 
quartos foi cirurgicamente projetado por 
forma a corresponder às novas necessi-
dades espaciais sem, com isso, desauto-
rizar a lógica compositiva da fachada ori-
ginal. 
 
A suite principal sofre uma ampliação do 
vestiário e uma completa renovação da 
instalação sanitária, adquirindo um novo 

vão, de maior dimensão do que o pré-
existente, que garante a adequada venti-
lação e iluminação daquele espaço sem, 
com isso, perder a privacidade necessá-
ria. 
 
Por último, mas não menos importante, 
propõe-se unificar a sala e a cozinha, 
derrubando parte da parede de betão 
que as separa, de modo a tornarem-se 
num só espaço, capaz de reunir a famí-
lia, que até então vivia separada entre 
estes dois espaços. 
 
Para que esta sala fosse efetivamente 
utilizada, o que não acontecia antes 
desta intervenção, foi essencial dotá-la 
de características de conforto térmico e 
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FICHA TÉCNICA 
 

CASA J  
 
Tipo: Alteração/Reab. de habitação unifamiliar 
 

Cliente: Privado 
 

Localização: Albergaria-a-Velha, Portugal 
 

Estado: Construído 
 

Arquitetura: Frari - architecture network 
 

Autor do Projeto: Maria Fradinho 
 

Equipa de Projeto: Ana Rita Luís, Jéssica Barreto 
 

Data de Projeto: 2016-2017 
 

Data de Construção: 2018-2019 
 

Área do Terreno: 10300 m² 
 

Área Bruta de Construção: 735 m² 
 

Autor do Projeto Original: Fátima Martins 
 

Arquit. Paisagista: Jardins e Exter. - Arthur Pereira 
 

Créd. de Fotografia: Its - Ivo Tavares Studio 
 

visual, para que ganhasse escala humana e, 
assim, fosse rompida a frieza do betão apa-
rente, com pé-direito duplo que a sala apre-
sentada. Para tal, reduziu-se o pé-direito da 
área habitável e criou-se um ripado de 
madeira capaz de conter sons e temperatu-
ra, ao mesmo tempo em que define com cla-
reza um espaço confortável de estar, distin-
guindo-se da área de jantar, francamente 
mais relacionada com a cozinha. 
 
Contudo, esta sala não seria ainda utilizada 
se não se tivesse intervencionado na facha-
da posterior do corpo da mesma (a norte), já 
que foi proposta a abertura de um novo vão 
de entrada, que garante um ponto de acesso 
desde o logradouro. Até então, a entrada 
fazia-se pela cozinha e ali se ficava, uma vez 
que era um espaço mais pequeno e, por 
isso, mais acolhedor e confortável, relativa-
mente à sala. Esta nova ligação foi funda-
mental, já que o estacionamento de viaturas 
se faz por aquele lado. 

Ainda assim, todas estas alterações não 
seriam suficientes para a reabilitação preten-
dida sem a correção das patologias construti-
vas existentes, sobretudo ao nível de infiltra-
ções de água. Esta questão obrigou à criação 
de um sistema de filtragem de águas pluviais, 
com a criação de drenos no perímetro da 
moradia, sobretudo nas zonas que se consta-
tava a presença de maior quantidade de 
água. Foi, ainda, garantida a devida imper-
meabilização de pisos e paredes, por forma a 
poder evitar as capilaridades constatadas. 
 
Posteriormente a todo o tratamento anti infil-
trações, todos os materiais de acabamento 
foram substituídos ou restaurados, com o 
objetivo de renovar por completo esta viven-
da, dotando-a de critérios de pormenorização 
e rigor nos detalhes, aliados a uma escolha 
sóbria de tons e acabamentos dos materiais, 
para atribuir uma contemporaneidade ao con-
junto edificado como se de uma nova casa se 
tratasse. 

Reabilitação
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Reabilitação
Escritórios Matosinhos Sul

A proposta para o projecto Escritórios 
Matosinhos Sul, elaborada pela 
HA+ARCHITECTURE+ENGINEERING, 
teve em vista a reconversão de um edifício 
de armazém para um edifício de escritórios 
em espaço aberto. O conceito open space, 
que reúne os trabalhadores num único 
espaço amplo, tem vindo a conquistar cada 
vez mais adeptos, quer pela sua praticabili-
dade, quer pelo seu potencial a nível do 
aumento de produtividade. 
 
As Obras de Alteração e Ampliação apre-
sentadas vão de encontro aos pressupostos 
definidos no PDM para o Concelho e, mais 
especificamente, para o plano de 
Matosinhos Sul, que admite obras de altera-
ção e ampliação em edifícios existentes 

(desde que a volumetria do edifício proposto 
não exceda os 30%, conforme os regula-
mentos urbanísticos atualmente em vigor). 
Tendo isto em conta, foi considerada a redu-
ção da volumetria do edifício no seu interior, 
de forma a garantir a salubridade do espaço, 
tal como a ampliação de um piso no interior 
da configuração atual do alçado. 
 
Com esta proposta, a HA+ pretende salva-
guardar o edifício pré-existente, de acordo 
com o Plano de Urbanização Matosinhos 
Sul. São mantidas a identidade volumétrica, 
os elementos estruturais, as treliças de 
betão e a configuração da cobertura original, 
preservando assim os aspetos representati-
vos da atividade industrial no município, 
durante as décadas de 60 e 70. A interven-

ção é realizada de uma forma contida e 
adaptada à envolvente urbana, não agredin-
do o equilíbrio físico urbano existente. Ao 
agregar as várias épocas representativas da 
cidade, este projecto assume-se como 
representante do avanço arquitetónico, cul-
tural, tipológico e de uso para um ambiente 
urbano contemporâneo. 
 
Considerando a reabilitação do edifício exis-
tente, foi deliberada a remoção de uma faixa 
lateral interior do lote, com quatro metros, de 
modo a proporcionar uma área permeável, 
espaço verde e criar um alçado envidraçado 
de forma a dotar o espaço interior de luz 
solar e acesso direto ao exterior - caracterís-
ticas indispensáveis ao conforto e à criação 
de um espaço de excelência que albergará 
os escritórios/áreas de trabalho. 



O imóvel a intervir está integrado na Área de 
Reabilitação Urbana de Matosinhos Sul, que 
tem como pressupostos a promoção da reabili-
tação dos edifícios degradados ou funcional-
mente desadequados e a melhoria do espaço 
urbano. Este projeto corresponde às expectati-
vas delineadas para o local, na medida em que 
é reabilitado um edifício já com alguns sinais de 
degradação e funcionalmente desadequado, e 
que a Avenida, no seu todo, apresenta uma tipo-
logia expressivamente de Escritórios e Serviços.  
 
A HA+ pretende promover, com a seguinte 
intervenção, o desenvolvimento socioeconó-
mico na perspetiva de criar um espaço de 
escritórios com áreas em open space de gene-
rosas dimensões numa zona com significati-
vas carências de angariação de áreas úteis 
para esse efeito (960 m²).  

Desta forma, a HA+ acredita poder atrair 
e promover novas empresas/investido-
res, dinamizando, consequentemente, o 
espaço urbano. 
 
ESQUEMA GERAL DE CONCEÇÃO DO PROJEC-
TO ESCRITÓRIOS MATOSINHOS SUL 
 
Na conceção do modelo apresentado 
torna-se essencial a inserção de um 
vazio longitudinal numa largura de qua-
tro metros, dimensão superior à metade 
da altura da fachada contínua. Esta 
opção projetual proporciona a abertura 
exterior do espaço ajardinado comum ao 
edifício e, simultaneamente, liberta e cria 
um alçado interior que se caracteriza 
integralmente por um pano contínuo de 
envidraçado, conferindo maior salubrida-

de às áreas de trabalho, promovendo 
áreas de exceção que tornam a expe-
riência espacial particularmente enrique-
cedora. 
 
Na fachada confinante com o edifício, 
que apresenta um desenho semelhante, 
são criados dois pátios exteriores com a 
mesma linha conceptual, promovendo 
salubridade no espaço extenso longitu-
dinalmente, inicialmente com parcas 
condições de luz e ventilação natural. A 
implementação dos pátios confere ao 
espaço de lazer (zona de copa/estar) luz 
natural, um espaço verde com vegeta-
ção, passível se ser utilizado para a con-
vivência social diária, e vistas aprazíveis 
com a implementação dos vários jardins 
verticais. 
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FICHA TÉCNICA 
 

Designação: Escritórios Matosinhos Sul 
Função: Escritórios 
Localização: Matosinhos 
Gabinete Projetista:  
HA+ARCHITECTURE+ENGINEERING 
 
EQUIPA 
Arquitetura: Arqº. Carlos Teixeira, Arqº. Ricardo 
Moreira, Arqº. Márcio Oliveira, Arqª. Elisabete 
Moreira, Arqº. Hugo Ambrósio, Arqª. Paula Pinto, 
Arqº Hugo Veloso 
 
Engenharia: Eng. António Costa, Eng. Ana 
Viana, Eng. Pedro Castro, Eng. Filipe Henriques 
  

CARACTERIZAÇÃO 
 
O piso térreo contém uma área de receção 
com acesso ao espaço ajardinado exterior, 
acesso ao piso superior (através de esca-
das e elevador) e acesso direto à área de 
trabalho em open space. A área de trabalho 
contém instalações sanitárias de utilização 
separada por sexos e para pessoas com 
mobilidade condicionada, copa, espaço de 
estar e espaço para refeições, assim como 
acesso direto à área ajardinada comum. 
 
O primeiro e último piso é composto por um 
espaço de receção com saguão com comu-
nicação direta com o piso inferior. O espaço 
de receção antecede o acesso ao espaço 
de trabalho em open space, munido de uma 
área central com instalações sanitárias com 
separação por sexo e para pessoas com 
mobilidade condicionada, zona de copa, 

espaço de estar e de refeições, tal como no 
piso inferior. Neste piso a área de open 
space está diretamente ligada a uma varan-
da exterior com escada, que permitirá o 
acesso à área ajardinada comum. 
 
Acrescem a referida área ajardinada, desti-
nada ao uso coletivo dos utilizadores do edi-
fício, que corresponde ao espaço que é 
libertado com a remoção da cobertura; uma 
cobertura, contemplando a manutenção da 
configuração formal da mesma (será efetua-
da a substituição de placas de revestimento 
por placas do tipo “sandwich”, com caracte-
rísticas térmicas atualizadas, de forma a col-
matar as exigências legais implementadas); 
uma cobertura plana técnica com uma con-
figuração coincidente, ao nível superior, com 
instalações sanitárias; estacionamento exte-
rior, no espaço que se localiza entre o limite 
do lote, confinante com a via pública, e a 

fachada principal - sete lugares, um dos 
quais destinado para pessoas com mobili-
dade condicionada. 

Reabilitação
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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 
 
Woodtarget - Marketing Agency 
Rua do Colégio, 2, 2º Dto  
3400-105 Oliveira do Hospital 
Tel.: 238 601 144  
E-mail: geral@woodtarget.pt 
Site: www.woodtarget.pt 
 
Youngnetwork Group  
Av. da França, 20, sala 508 
4050-275 Porto 
Tel.: 226 180 451  
E-mail: 
geral@youngnetworkgroup.com  
Site: www.youngnetworkgroup.com 
 

ARQUITETURA 
 
Montinho Arquitectura 
Rua Padre Américo, 29 r/c 
3060-186 Cantanhede 
Tel.: 231 402 363 
Telm.: 963 859 001 
E-mail: geral@montinho.pt 
Site: www.montinho.pt 
 

DIVULGAÇÃO  

  
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 
 
Geberit Tecnologia Sanitária, SA 
Rua Cupertino Miranda, 12 - 2º A 
1600-485 Lisboa 
Tel.: 800 252 627; Fax: 217 930 738 
E-mail: info.iberia@geberit.com 
Site: www.geberit.pt 
 
Grupo Puma 
Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20 
41700 Dos Hermanas - Sevilla 
Tel.: +34 954 691 351 
Fax: +34 954 692 902 
Site: www.grupopuma.com 
 
Grupo Schindler 
Avenida José Gomes Ferreira, 15, 1º 
Miraflores 
1495-139 Algés 
Tel.: 214 243 800 
E-mail: marketing.pt@schindler.com 
Site: www.schindler.com 
 

Leca Portugal, SA 
Estrada Nacional 110, Tojeira 
3240-356 Avelar 
Tel.: 236 620 600 
Fax: 236 620 620 
Site: www.leca.pt 
 
Reynaers Aluminium, SA 
Parque Industrial Manuel da Mota, 
Lote 6 Apartado 234 
3100-905 Pombal 
Tel.: 236 209 630 
Fax: 236 219 435 
E-mail: portugal@reynaers.com  
Site: www.reynaers.pt 
 
Rubi Portugal  
Rua da Ribeira de Eiras, Armazém B 
3020-324 Coimbra 
Tel.: 239 492 430  
E-mail: rubiportugal@rubi.com  
Site: www.rubi.com 
 
Saint-Gobain Portugal, SA 
Rua da Carreira Branca 
Zona Industrial de Taboeira 
3800-055 Aveiro 
Site: www.weber.saint-gobain.pt 
 
Vicaima, SA 
Vale de Cambra 
Apartado 9 
3730-953 Vale de Cambra 
Tel.: 256 426 301 
E-mail vicaima@vicaima.com 
Site: www.vicaima.com 
 

DOSSIER  
MATERIAIS DE 
RENOVAÇÃO E 
REABILITAÇÃO 
 
 
BMI Portugal 
EN 361-1 Outeiro da Cabeça 
2565-594 Torres Vedras  
Tel.: 261 920 000 
E-mail: sac@bmigroup.com 
Site: www.bmigroup.com 
 
Faculdade de Engenharia, 
Universidade do Porto 
Departamento de Engenharia Civil 
Rua Dr. Roberto Frias 
4200-465 Porto 
Site: www.fe.up.pt 
 
Geberit Tecnologia Sanitária, SA 
Rua Cupertino Miranda, 12, 2º A 
1600-485 Lisboa 
Tel.: 800 252 627 
Fax: 217 930 738 
E-mail: info.iberia@geberit.com 
Site: www.geberit.pt 
 
Grupo Sosoares 
Travessa do Bolegão, 146   
3750-482 Fermentelos 
Tel.: 234 729 740 
Fax: 234 729 741  
E-mail: geral@sosoares.pt 
Site: www.sosoares.pt 
 

ISEC Lisboa - Instituto Superior de 
Educação e Ciências 
Alameda das Linhas de Torres, 179 
1750-142 Lisboa 
Tel.: 217 541 310 
E-mail: info@iseclisboa.pt  
Site: www.iseclisboa.pt 
 

ECONOMIA 
 
Banco de Portugal 
Rua do Comércio, 148 
1100-150 Lisboa 
E-mail: info@bportugal.pt 
Site: www.bportugal.pt 
 
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 
 
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 
 

ENTREVISTA 
 
Sanitop - Material Sanitário, Lda 
Rua D - Zona Industrial 2ª Fase  
Apartado 538  
4935-232 Neiva - Viana do Castelo 
Tel.: 258 105 400; Fax: 258 350 011 
E-mail: sanitop@sanitop.pt 
Site: www.sanitop.pt 
 

EVENTOS 
 
Armazéns Reis - Materiais de 
Construção, SA 
EN 235 - km 10 Mamodeiro 
3810-728 Aveiro 
Tel.: 234 941 194    
Fax: 234 941 937 
E-mail: info@armazensreis.pt 
Site: www.armazensreis.pt 
 
Reynaers Aluminium, SA 
Parque Industrial Manuel da Mota, 
Lote 6 Apartado 234 
3100-905 Pombal 
Tel.: 236 209 630 
Fax: 236 219 435 
E-mail: portugal@reynaers.com  
Site: www.reynaers.pt 
 

REABILITAÇÃO 
 
Frari - architecture network  
Rua 31 de Janeiro, 19, Piso 2 
Lojas A-B Galeria de Sta. Catarina 
3810-192 Glo ́ria e Vera Cruz Aveiro  
Tel.: 234 095 101 
E-mail: info@frari.pt 
Site: www.frari.pt 
 
HA+  
C.C. Brasília, loja 203, Piso 1 
Rua Luís Veiga Leitão, 116 
4050-339 Porto 
Tel.: 222 033 202 
E-mail: info@hamais.com.pt 
Site: www.hamais.com.pt 
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PRÓXIMA EDIÇÃO 

NOVOS MATERIAIS E TECNOLOGIAS

RESERVE JÁ!



QUALIDADE PARA CONSTRUÇÃO

BETONILHA
AUTONIVELANTE 

• Facilidade de aplicação
• Elevado rendimento
• Elevado grau de planaridade
• Adequado para pavimentos radiantes
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RECUPERAR O PASSADO,
COM O OLHAR NO FUTURO.
É ASSIM NA NOSSA FAMÍLIA.
A família SECILTEK trabalha para a reabilitação e renovação do património, oferecendo 
uma gama completa de produtos à base de Cal Hidráulica Natural (NHL). Ao respeitar 
a história dos edifícios e os seus elementos construtivos, a SECILTEK contribui para a 
regeneração das cidades, dando-lhes uma nova vida.  
Conheça as soluções REABILITA e junte-se à nossa família.

 INCORPORA CAL HIDRÁULICA NATURAL (NHL)

 PRODUTO SUSTENTÁVEL

 COMPATÍVEL COM SUPORTES ANTIGOS
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