


SOLUÇÕES PARA 
CONSTRUÇÃO 
O Grupo Preceram é constituído por várias 
empresas portuguesas que produzem uma ampla 
gama de produtos para a construção.

Todos os produtos são desenvolvidos para serem 
soluções que tragam mais-valia para a arquitectura 
e para as pessoas, contribuindo para a saúde, bem-
estar e redução dos consumos de energia.

www.SolucoesParaConstrucao.com

TIJOLO TÉRMICO E 
ACÚSTICO

Ideal para a construção de paredes 
em alvenaria mais eficientes. 
Assegura a estabilidade estrutural, 
resistência ao fogo, isolamento 
acústico e isolamento térmico.

ARGILA EXPANDIDA

Agregado leve, duradouro, inerte 
e incombustível. A sua porosidade 
interna tornam-no a solução 
ideal para múltiplas aplicações na 
construção e reabilitação.

PLACAS DE GESSO

As placas de gesso Gyptec são 
um material, resistente ao fogo e 
ao impacto, livre de substâncias 
nocivas e que assegura um 
ambiente interior saudável.

LÃ MINERAL

Isolamento sustentável e de 
elevada qualidade que devido às 
suas propriedades contribui para 
o conforto e eficiência térmica e 
acústica das construções.

SIMPLIFICAMOS 
A REABILITAÇÃO
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Caro Ilustre Colega, 
 
A primeira metade deste ano está cumpri-
da e, apesar de vivermos mais uma vaga 
da pandemia, o nível de atividade conti-
nua elevado e o nosso otimismo foi 
mesmo reforçado. 
 
Os aumentos de preços das matérias-pri-
mas e dos custos de transporte, assim 
como as dificuldades de abastecimento 
de diversos produtos que têm vindo a sur-
gir devido às interrupções da produção 
que afetaram muitas indústrias, consti-
tuem um importante desafio para as nos-
sas empresas, com o qual estamos a lidar 
com assinalável sucesso. 
 
Na verdade, se o sector da construção, 
apesar de alguns contratempos e da 
necessidade pontual de reajustar os 
calendários de execução de alguns traba-
lhos, não teve que parar por falta de 
matérias, o mérito, é, fundamentalmente, 
nosso, o Comerciante Independente de 
Materiais de Construção. 
 

Mais uma vez ficou bem patente a impor-
tância do Canal de Distribuição Assente em 
Três Níveis - Fabricante → Distribuidor → 
Apli cador - para garantia de um serviço efi-
ciente, quer à atividade da construção, quer 
aos profissionais e aos consumidores. Os 
distribuidores, para além do stock normal, 
reforçaram em devido tempo as suas aqui-
sições à indústria para fazer face ao aumen-
to da procura, amortecendo os efeitos das 
paragens das fábricas e garantindo a conti-
nuidade do abastecimento.  
 
Nas nossas empresas encontrámos sem-
pre soluções e alternativas para suprir as 
falhas que surgiram ao nível da produção e 
da logística. Aqui, tudo fazemos par que não 
haja “encomenda indisponível”! 
 
Os distribuidores estão presentes em todas 
as regiões do país, assegurando um serviço 
de proximidade e apoio profissional ao 
cliente, onde se inclui a exposição e a 
demonstração de produtos, a possibilidade 
de escolha, o aconselhamento técnico, a 
disponibilidade de stock de produto para 

entrega imediata, o crédito e o tratamento das 
reclamações. 
 
Ninguém conhece melhor as necessidades 
dos clientes do que nós. Os serviços que 
prestamos aos clientes e aos fornecedores 
que são essenciais para o bom e normal 
desempenho das atividades de uns e outros. 
 
Nós fazemos stock de uma ampla gama de 
produtos próximo dos locais onde estão os 
clientes e asseguramos a entrega do produto 
certo, no prazo pretendido, no local certo, na 
quantidade exata, com a qualidade adequada 
e ao melhor preço. 
 
Somos, na maioria, empresas mais pequenas 
e de proximidade, mas desempenhamos um 
importante papel na construção em Portugal, 
é essa missão tão relevante que temos que 
mostrar e fazer respeitar. 
 
Juntos e a uma só voz somos mais fortes! 
 
Aproveito para lhe desejar umas excelentes 
férias de merecido descanso e em segurança.  
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Divulgação

113, EN 73, EN 84 e EN 152. Além disso, 
oferece excelente proteção num elevado 
espectro contra insetos de acordo com as 
normas europeias EN 46, EN 73, EN 84 e 
EN 118. Esta solução está disponível nas 
capacidades de 0,75L e 2,5L. 
 
Estas soluções surgem para reforçar a gama 
de madeiras que foi lançada pela marca por-
tuguesa em 2017, desta forma a Barbot dis-
põe de várias soluções para exteriores e 
também exteriores para garantir o cuidado 
das madeiras.  
 
FONTE: YOUNGNETWORK PORTO 

Barbot lança Akua Protect e Barbolux Protect

Após o lançamento do Barbot Piscinas, a 
Barbot continua a pensar em produtos para os 
exteriores das casas dos portugueses. Com o 
verão a chegar, os espaços ao ar livre são os 
preferidos de todos para usufruir do tempo 
quente. 
 
Assim, a Barbot adicionou dois novos produtos 
à gama de madeiras: Akua Protect e Barbolux 
Protect. O Akua Protect é, como o nome indica, 
um protetor para madeira aquoso pronto a 
usar, à base de uma emulsão de óleo em água, 
para madeira que não está em contacto com o 
solo ou com a água. Esta solução protege e 
previne a madeira contra fungos da podridão 

da madeira, fungos do azulamento, tér-
mitas e insetos. É por isso indicado 
para todo o tipo de madeiras exteriores 
e está disponível em embalagens de 
0,75L e 2,5L. 
 
Já o Barbolux Protect é um protetor 
indicado para o tratamento preventivo 
e curativo da madeira, oferecendo uma 
elevada ação fungicida, inseticida e 
anti-caruncho. Por outro lado, dispõe 
de uma excelente proteção num eleva-
do espectro contra fungos destruidores 
da madeira, fungos de azulamento de 
acordo com as normas europeias EN 
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Desinfetantes antivirais da PPG Dyrup asseguram segurança e higiene das empresas

Considerando o atual contexto motivado 
pela pandemia do novo coronavírus, mui-
tas empresas viram crescer a necessida-
de de introduzir medidas de higiene mais 
rigorosas de forma a garantir a segurança 
dos seus funcionários. Esta procura criou 
um requisito sem precedentes de desinfe-
tantes antivirais amplamente acessíveis e 
altamente eficazes, mas que em simultâ-
neo não tivessem riscos para a saúde dos 
colaboradores.  
 
Assim, a PPG Dyrup assumiu o compro-
misso de ajudar e proteger os seus clien-
tes, desenvolvendo o D20R Desinfetante 
Multisuperfícies, que irá equipar as 
empresas com uma tecnologia especiali-
zada no combate ao vírus e, dessa forma, 
proporcionar a máxima tranquilidade no 
dia-a-dia.  
 
O desinfetante aquoso, antiviral e antibac-
teriano para superfícies difíceis - pavimen-
tos, paredes, móveis - foi concebido e 
aprovado para utilização em áreas indus-
triais e comerciais com o objetivo de impe-
dir a propagação de vírus e bactérias. 

Este produto cumpre as normas europeias 
(EN14476, EN1276 e EN13697) pelos seus 
efeitos virucida e bactericida, tendo sido 
aprovado por todos os registos biocidas 
nacionais. 
 
Os seus principais benefícios são a facilida-
de de utilização, uma vez que está pronto a 
usar, a eficácia comprovada contra o vírus 
SARS-CoV-2 e a sua fórmula segura, aquo-
sa, não inflamável, não abrasiva, não corro-
siva e sem odor. 
 
Este produto deve ser aplicado com um 
pano impregnado ou aplicação de spray. O 
D20R não precisa de ser diluído, bastando 
apenas aplicar a solução até que a superfí-
cie esteja totalmente coberta, e deixar atuar 
5 minutos antes de limpar. 
 
Como medida de evitar a propagação da 
Covid-19, é recomendado pela DGS a 
lavagem frequente das mãos. Nem sem-
pre é possível adotar esta medida, pelo 
que, como medida alternativa e/ou com-
plementar, o esfregar das mãos com um 
desinfetante adequado é recomendado, 

sempre que o acesso à água não for pos-
sível. 
 
Para esse efeito, a PPG Dyrup desenvolveu 
o Gel Desinfetante para Mãos Hidro alco -
ólico, um gel antiviral e antibacteriano para 
desinfeção das mãos, que ajuda a impedir a 
propagação do vírus. Este produto assegura 
o mínimo de 70% de teor de álcool, para 
garantir a eliminação do vírus, cumpre a 
norma EN 14476 , acreditando a eficácia na 
desinfeção. Contém ainda glicerina para pro-
teger e suavizar a pele das mãos. 
 
Gonçalo Cunha, Marketing Manager da 
PPG Dyrup em Portugal, afirma que “atual-
mente é mais importante do que nunca 
garantir que temos ambientes de trabalho 
mais seguros para todos os colaboradores 
e clientes. Foi por isso que criámos estas 
duas soluções que permitem oferecer às 
empresas uma tecnologia especializada 
para a limpeza de superfícies e para a 
higienização eficaz das mãos e, assim, 
assegurar a proteção de todos.” 
 
FONTE: HKSTRATEGIES 
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O objetivo era claro, atingir a excelência global 
também através de uma organização comer-
cial estruturada que permitisse uma distribui-
ção cada vez mais ampla. 
 
Hoje, passados 25 anos, a FILA Espanha tra-
balha com uma equipa unida de excelentes 
profissionais em estreita colaboração com 
empresas fabricantes de pavimentos e reves-
timentos, em criações de elevado valor acres-
centado, onde a beleza do material é uma 
mais-valia do design. Graças a um grande 
armazém com uma capacidade de armazena-
mento superior a 500 paletes, garante uma 
assistência in loco ao mais alto nível e um rápi-
do abastecimento de produtos em toda a 
Península Ibérica. 
 
“Entrei como administrador desta filial em 2000 
- afirma Paolo Gasparin, Country Manager 
Iberia - e desde então tem tido um crescimento 
constante não só em números de vendas, mas 
também em serviço e atendimento ao cliente. 
Os produtos Fila sempre foram sinónimo de 
qualidade, bastava formar e organizar uma 
equipa que soubesse informar adequadamen-
te o cliente e divulgar as vantagens das nos-
sas soluções ao utilizador final, em particular 
ao profissional da construção e renovação. 
Depois de tantos anos posso afirmar que a 
força da nossa filial, assim como de todo o 
Grupo Fila, reside não só nas suas soluções 
mas também no profissionalismo e paixão da 
nossa equipa, uma equipa que trabalha de 
uma forma muito bem definida  com um objeti-
vo claro. Só assim poderemos continuar a 
crescer para estar cada vez mais próximos 
dos nossos clientes, superar as suas expecta-
tivas e oferecer-lhes um serviço e aconselha-
mento cada vez melhor ”. 
 
“Para mim são também 25 anos nesta casa - 
diz Olga Redondo, Diretora Administrativa da 
filial ibérica - e guardo muitas memórias da 
nossa história, daqueles primórdios em que o 
Fila España foi fazendo o seu caminho, 
demonstrando a sua qualidade e a sua capa-
cidade com o firme propósito de ser o que é 
hoje, uma empresa com ótima saúde e líder 
em seu segmento, mantendo-se na vanguarda 
e apresentando novidades ano após ano. 
Alcançar o reconhecimento que hoje tem não 
tem sido uma tarefa fácil, mesmo com o peso 
da marca FILA, a marca de qualidade, prestí-
gio e serviço que oferecemos, para isso tam-
bém foi necessário ter uma grande equipa 
humana, a equipa no auge e da qual nos orgu-
lhamos muito.” 
 
A qualidade das soluções propostas para o 
cuidado e proteção de superfícies é atestada 
pelas intervenções realizadas, tanto em resi-
dências privadas, como a Villa Solitaire em 
Palma de Maiorca, uma das moradias mais 
luxuosas do mundo, como em locais públicos, 
como a Plaza de España em Sevilha ou edifí-
cios históricos, como o Castillo de Belmonte 
em Cuenca.  

Castellón, que apoia, como parceiro qualifi-
cado, mais de 1.200 clientes de Espanha e 
Portugal. 
 
A história começa nos anos 90, quando o 
desejo de internacionalização da FILA era 
muito forte. Com efeito, após a abertura da 
filial alemã em 1993, Beniamino Pettenon, 
atual presidente do Grupo FILA, forte nas 
colaborações com importantes clientes 
espanhóis e com vontade de desenvolvi-
mento internacional, decidiu fundar a 
segunda filial, a FILA Espanha.  

Soluções qualitativas para a proteção e 
salvaguarda de todas as superfícies, alia-
das à constante pesquisa de novos produ-
tos, têm levado a FILA a ser reconhecida 
internacionalmente como uma referência 
em fiabilidade, qualidade e eficácia, 
mesmo em projetos de baixo impacto 
ambiental.  
 
Este ano celebra-se o 25º aniversário da 
filial da FILA Espanha Industria Química, 
uma realidade técnico-comercial, sediada 
em Chilches, no famoso distrito cerâmico de 

25 anos de sucesso para a filial ibérica da FILA
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Sustentabilidade de inspiração clássica em ‘La Dolce Vita’, o espaço desenhado por 
Fabián Ñíguez para a Geberit, na Casa Decor 2021

onde podemos relaxar depois de ter passado pelo 
ritual do banho e do cuidado pessoal nesta casa 
de banho tão especial. 
 
Segundo Fabián Ñíguez, designer do espaço: 
“O estudo do contexto do edifício e o meu amor 
pela sobreposição de diferentes elementos e 
texturas, serviram como base para envolver as 
peças de banho da Geberit que adquirem, em 
‘La Dolce Vita’, um protagonismo essencial e se 
destacam pela sua simplicidade, inovação e fia-
bilidade. O visitante encontrará aqui uma combi-
nação de classicismo e novo luxo refinado que é 
extremamente inspirador, glamoroso e poético.” 
 
Concluindo, uma proposta que convida a usu-
fruir do ritual do banho e da higiene pessoal 
mais inovadores, num quadro incomparável de 
luxo clássico e materiais naturais em estado 
puro. 
 
Na Casa Decor 2021, as soluções Geberit estão 
presentes também noutros dois espaços: as ca -
sas de banho públicas (2º piso, espaço 09), do 
Stu dio MO, e o Espaço ABB Niessen (2º piso, es -
pa  ço 12), de Ruiz-Velázquez Architecture & De -
sign. 

Para a presente edição da Casa Decor, 
a Geberit apostou na sustentabilidade 
de inspiração clássica no seu espaço 
‘La Dolce Vita’. Desenhado para a 
marca por Fabián Ñíguez, o projeto con-
vida a desfrutar do ritual do banho, está 
situado no 4º piso do edifício de Plaza 
de Canalejas 3, de Madrid (Espanha). 
 
A proposta que a Geberit, especialista 
em louça sanitária e tecnologia para a 
casa de banho, apresenta em ‘La Dolce 
Vita’ é uma casa de banho criada com 
materiais nobres, sustentáveis e natu-
rais onde o visitante se sente submerso 
numa atmosfera cativadora e de forte 
caráter. 
 
O espaço surpreende desde o primeiro 
momento com uma zona de banho circu-
lar, presidida pela banheira Soana e a 
base de duche Olona, enquadrados num 
ambiente de pedra natural e madeira que 
nos transporta no tempo e no espaço. 
Uma espetacular lareira em mármore 
sugere luxo e conforto e convida, com o 
seu calor, ao ritual do banho. 

A seguir, aparece a equilibrada zona do 
lavatório, elegante e sóbria. Aí, os lavató-
rios e móveis VariForm, com o seu 
design cuidado, marcam uma simetria 
realçada pelos espetaculares espelhos 
Option plus, com as suas inteligentes 
opções de iluminação LED quente e indi-
reta. 
 
Uma estrutura trabalhada em metal 
separa a contígua zona das sanitas. Esta 
parte, a mais íntima, esconde, por sua 
vez, as propostas de tecnologia mais ino-
vadora com uma sanita com sistema 
integrado de lavagem AquaClean Sela e 
o módulo de eliminação de odores 
DuoFresh, que se ativa ao detetar o utili-
zador. Por seu lado, os novos acaba-
mentos anti-dedadas em latão e vidro 
preto das placas de descarga Sigma50 e 
Sigma21 protagonizam o design e a pou-
pança de água na descarga do autoclis-
mo de interior. 
 
Uma porta ao fundo, de ferragens metá-
licas e efeito espelhado, deixa intuir a 
passagem para uma glamorosa divisão 

Copyright: 
Fotografías: ©Nacho Uribesalazar_Casa Decor 2021
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Novo chuveiro GROHE Tempesta 250 

O GROHE Tempesta 250 está disponível em 
duas soluções de design: redondo ou quadra-
do, como chuveiro de teto simples, num con-
junto com braço de chuveiro, ou sistema de 
chuveiro completo, para ir ao encontro dos 
desejos de cada cliente, e sempre com uma 
instalação fácil e flexível. O seu design mini-
malista permite que seja integrado em qual-
quer casa de banho contemporânea; e a liga-
ção universal facilita a instalação em todos os 
braços de chuveiro standard - uma simples 
melhoria que permite desfrutar de relaxantes 
momentos de puro bem-estar no banho e, em 
simultâneo, contribuir para um mundo mais 
sustentável. 
 
FONTE: NEWSBLAST 

ta, o que o torna a combinação perfeita. E 
confere a sensação de estar debaixo de 
suaves gotas de chuva, enquanto se man-
tém de consciência tranquila, devido à tec-
nologia de poupança de água. 
 
Produzido na unidade especializada em 
sistemas de duche da GROHE em Lahr, 
na Alemanha, o Tempesta 250 é impres-
sionante em todos os aspetos, incluindo o 
design elegante e o resistente acabamen-
to cromado. Design deslumbrante que, 
aliás, foi galardoado com o prestigiado iF 
De sign Award 2020, bem como reconheci-
do com o internacionalmente conceituado 
ICO NIC AWARD 2020: Innovative Archi -
tec ture. 

Gotas suaves e delicadas de água acari-
ciam a pele e cobrem-na por completo. O 
novo chuveiro Tempesta 250 da GROHE 
proporciona uma sensação de chuva 
quente de verão no seu duche. Relaxe 
sob os generosos 250 mm de diâmetro do 
jato Rain, com a certeza de que o seu 
luxuoso chuveiro de teto é também ecoló-
gico, graças à função de poupança de 
água EcoJoy, cuja tecnologia limita o fluxo 
a uns sustentáveis 9,5 litros por minuto. A 
geometria perfeita do chuveiro garante 
que o fluxo de água permanece vigoroso, 
sem comprometer o desempenho ou a 
sua experiência no banho. O Tempesta 
250 permite assim desfrutar do prazer da 
água enquanto faz a sua parte pelo plane-
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Morcem Dry SF Plus, soluções para impermeabilização do Grupo Puma

O Morcem Dry SF Plus do Grupo Puma é 
uma argamassa impermeabilizante consti-
tuída por dois componentes - um garrafão 
de líquido (branco, 6 kg) e um saco de pó 
(cinza, 20 kg) - que ao serem misturados for-
mam um impermeabilizante à base de 
cimento, aditivos, agregados e resinas, 
desenvolvidos para a execução de revesti-
mentos impermeáveis. 
 
A sua utilização é recomendada tanto no 
interior como no exterior, para proteção de 
estruturas que estejam constantemente 
expostas à humidade e água, tais como 
caves, depósitos, tanques, terraços, varan-
das e piscinas. 
 
Esta argamassa impermeabilizante Morcem 
Dry SF Plus pode ser aplicada em suportes 

de betão, blocos prefabricados de betão liso e 
rebocos ricos em cimento. 
 
De acordo com o artigo 21.º do Decreto-Lei 
n.º 152/2017, as entidades gestoras não 
devem utilizar materiais que, em contacto 
com a água para consumo humano, possam 
causar alterações que impliquem uma redu-
ção do nível de proteção da saúde humana. 
 
Com base nos resultados apresentados neste 
relatório, o material MORCEM DRY SF PLUS 
do Grupo Puma está aprovado desde 11 de 
maio de 2021 para uso em contacto com 
água destinada ao consumo humano, no sis-
tema de abastecimento da EPAL. 
 
A aprovação do material refere-se apenas à 
avaliação da influência dos materiais na qua-

lidade da água para consumo humano no que 
diz respeito às alterações físico-químicas, quími-
cas e organoléticas, de acordo com as atuais 
normas europeias de ensaios de migração. A 
aprovação não está relacionada às característi-
cas físicas dos materiais. 
 
Trata-se de uma argamassa elaborada com 
agregados próximos aos centros de produção, 
reduzindo as emissões de gases com efeito de 
estufa associadas ao seu transporte e realiza-
da em centros de produção com sistemas de 
Gestão Ambiental certificados de acordo com 
a norma ISO 14001, um firme compromisso 
com a sustentabilidade e respeito pelo 
ambiente. Argamassa com etiqueta ecológica 
tipo III (a mais exigente). Declaração Am -
biental do Produto verificada externamente 
pela AENOR. 



J. Justino das Neves passa a ter presença online

A J. Justino das Neves, SA acaba de lan-
çar a sua página web e, desta forma, dar 
um passo em frente no sentido da sua 
modernização e digitalização.  

A página web surge também com o objetivo 
de divulgação da marca e empresa, que já 
tem uma longa presença no mercado portu-
guês, e permite a todos aqueles que procu-
ram materiais de construção - produtos side-
rúrgicos, bricolage e ou similares - a consulta 
da gama de produtos e ainda a solicitação de 
orçamento online, que será tão breve quanto 
possível respondida pela área comercial. 
 
Com o propósito de “Juntos construímos o 
futuro”, a empresa trabalha com dedicação, 
prestando um serviço de qualidade, excelên-
cia e eficiência acrescentando valor a todos 
os seus clientes. 
 
Servir com honestidade e integridade benefi-
ciando do profundo know-how do mercado é 
o compromisso de toda a equipa da J. 
Justino das Neves. 

Segundo o administrador e diretor geral, António 
dos Santos Vieira, “as necessidades dos nossos 
clientes levam-nos a uma adaptação constante 
no sentido de uma resposta cada vez mais rápi-
da às suas solicitações.  
 
Estarmos presentes no mundo digital dá-nos 
maior proximidade. Os utilizadores podem soli-
citar um orçamento online, um contacto mais 
direto connosco e conhecer melhor a nossa 
diversificada gama de produtos. Trabalhamos 
com uma visão de longo prazo, em prol de 
uma maior eficiência e melhoria contínua do 
nosso negócio". 
 
No site da J. Justino das Neves Neves, pode co -
nhecer melhor a empresa, consultar a gama de 
produtos comercializados, solicitar um orçamen-
to ou enviar uma candidatura espontânea para 
se juntar à equipa desta reconhecida empresa. 
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Knauf Insulation apresenta nova solução de barreiras corta-fogo para fachada ventilada

alumínio reforçado (resistente aos raios UV) 
para selar as juntas entre barreiras com o 
revestimento da fachada. “As tiras de mate-
rial intumescente de que é composto expan-
dem com a presença do calor, fechando a 
passagem da câmara ventilada”, explica a 
Knauf Insulation Ibéria. 
 
Estas barreiras foram testadas com sucesso 
na nova gama de fachadas ventiladas que a 
empresa lançou: Smart Facade. Com uma 
nova tecnologia de colagem à lã mineral e 
um véu preto melhorado, foram incorpora-
das novas espessuras, resultando em três 
versões: 32 BP, 35 BR e Black 35. 
 
“É responsabilidade das empresas investir 
em inovação para apresentar ao mercado 
soluções que proporcionem sustentabilida-
de e sejam reativas contra o fogo. Não 
podemos limitar-nos a fabricar produtos que 
atendam aos requisitos técnicos. Devemos 
sim criar soluções para superar esses míni-
mos legais”, argumenta Oscar del Rio, 
Diretor Geral da Knauf Insulation Ibéria. 
 

conforto acústico, mas também a que apre-
senta, caso não seja utilizado isolamento 
de lã mineral, maior risco de propagação de 
incêndio em edifícios. Por este motivo, 
tanto o arquiteto, como o promotor e o 
construtor devem garantir que o isolamento 
utilizado é de lã mineral de rocha ou vidro e, 
consequentemente, tem uma classificação 
de reação ao fogo como não combustível. 
 
Entre as principais vantagens das novas 
barreiras corta-fogo Smart Facade Fire 
Barrier, que não se limitam a cumprir as 
normas mas antes as ultrapassam, desta-
ca-se a sua estabilidade ao fogo graças ao 
fabrico em lã mineral de rocha com ligante 
Ecose Technology, uma biotecnologia ino-
vadora de resina livre de fenóis e formaldeí-
dos. 
 
Este sistema para câmaras em fachadas 
ventiladas, de fácil instalação e que não 
necessita de manutenção, é complementa-
do por suportes de fixação em aço galvani-
zado ou inox (opcional) e rolos de fita de 

Para assegurar a segurança passiva con-
tra incêndios e, desta forma, prevenir ou 
travar a propagação do fogo, a Knauf 
Insulation lançou uma nova barreira corta-
fogo - Smart Facade Fire Barrier -, espe-
cialmente concebida para as soluções de 
fachada ventilada, em construção nova e 
reabilitação. 
 
De todas as soluções construtivas para 
fachadas existentes no sector da constru-
ção, a fachada ventilada é a que proporcio-
na o maior grau de eficiência energética e 
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LIVEPLACE comemora 25 anos 

O ano de 2021 marca os 25 anos de exis -
tência da LIVEPLACE, líder nacional na 
venda de soluções construtivas. No passa -
do dia 1 de abril a empresa comemorou o 
seu aniversário com os seus colaboradores, 
clientes, fornecedores, parceiros, amigos e 
família através de uma ligação em direto 
pelo Facebook. 
 
A marca não quis deixar passar esta data 
sem partilhar nas redes sociais um vídeo 
resumo da empresa desde a sua criação em 
1996 até agora, vídeo esse que conta com 
uma mensagem especial da Administração, 
o Sr. Joaquim Vilar, e que teve a participa-
ção dos seus colaboradores, que participa-
ram na produção do vídeo através da 
disponibiliza ção de imagens e fotos dos últi-
mos 25 anos da empresa. 
 

A LIVEPLACE conta com uma vasta gama de 
produtos que, com a ajuda de um gestor de negó-
cio qualificado, encontra a melhor solução para 
qualquer tipo de projecto. 
 
A empresa pretende crescer e estar mais próxima 
dos seus clientes, afirmando-se como uma refe-
rência no aconselhamento e disponibilização de 
soluções construtivas inovadoras, que proporcio-
nem o máximo de rentabilidade e conforto. 
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Em ano de pandemia, OLI manteve o volume de negócios

Em 2020, num ano marcado pela pandemia 
da covid-19, a OLI, o maior produtor de auto-
clismos da Europa do Sul, manteve o volume 
de negócios na ordem dos 60 milhões de 
euros. 
 
O crescimento global de vendas na Europa 
central e de leste de 34% permitiu compen-
sar o decréscimo global de 14% verificado 
nos principais mercados de exportação da 
empresa portuguesa - França, Itália e 

Espanha. A Ucrânia (+77%), a República 
Checa (+43%), a Bulgária (+39%) e a Rússia 
(+24%) foram os países que mais aumenta-
ram as vendas. 
 
A expansão da OLI nestes mercados tem 
sido alavancada, por um lado, pelo cresci-
mento da procura de autoclismos interiores 
com tecnologia incorporada, que respondam 
às exigências da sustentabilidade hídrica e 
energética, e, por outro, pela filial alemã, cria-
da em 2016, que intensificou a estratégia de 
comercialização da marca nesta área geo-
gráfica. 
 
Em Portugal, as vendas situaram-se nos 
13,1 milhões de euros, traduzindo uma dimi-
nuição de 3% em relação a 2019. Os auto-
clismos interiores continuaram a ser líderes 
no seu segmento no mercado nacional e 
assistiu-se a uma maior procura, por parte do 
sector da hotelaria e do mercado residencial, 
de soluções “no-touch”, ou seja, sem neces-
sidade de toque, que reduzem o contágio no 
WC e respondem, assim, ao combate da 
crise de saúde pública provocada pela doen-
ça da covid-19. 
 
Em 2020, a OLI produziu cerca de dois 
milhões de autoclismos e exportou 80% da 
produção para 80 países dos cinco continen-
tes. A Europa manteve-se como o principal 

destino das exportações, sendo a Alemanha, a 
Itália e a Escandinávia os principais mercados. 
 
O ano passado ficou também marcado pelo 
investimento da empresa na transformação 
digital, destacando-se a criação de um show-
room 360º da marca, onde o utilizador pode 
conhecer as novas soluções de banho e de 
climatização, e o lançamento da aplicação OLI 
TECH, um aplicativo para dispositivos móveis 
que auxilia os profissionais na consulta de 
informação, instalação e reparação de produ-
tos de instalação sanitária. 
 
“Em 2021, a OLI pretende continuar a evoluir, 
seja na forma como trabalha, aumentando a 
sua eficiência e produtividade, seja no cresci-
mento do volume de vendas que fixámos em 
10%. Prevemos entrar na Polónia e, através 
da constituição de novos agentes comerciais, 
planeamos entrar em novos mercados francó-
fonos, como a costa leste de África e 
Magrebe. Ambicionamos ainda continuar a 
investir na inovação, que incorpora o ADN da 
empresa, com o objetivo de desenvolver 
novas e melhores soluções que contribuam 
para a preservação da água como bem 
essencial escasso e para a inclusão de todos 
no espaço de banho”, afirma António Oliveira, 
Presidente da OLI. 
 
FONTE: AD COMMUNICATION 
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Onduline anuncia a criação de um novo grupo industrial Ondura

A Ondura é um grupo internacional recém-
criado focado em soluções de impermeabili-
zação de alto rendimento. As suas soluções 
impermeáveis procuram proteger as pes-
soas e as suas propriedades da água e do 
vento. O seu lema é “Protection above all 
(proteção acima de tudo)”. A Ondura reúne 3 
empresas líderes: alwitra (sistemas de 
impermeabilização de alta qualidade para 
coberturas planas); CB (membranas para 
fachadas e telhados inclinados) e Onduline 
(soluções ligeiras de impermeabilização 
para coberturas inclinadas). 
 
A origem deste grupo remonta a 2017, 
quando a Naxicap assumiu a Onduline. Sob 
uma nova direção liderada por Patrick 

Destang, desenvolveu-se um plano estratégi-
co para criar um grupo focado na impermea-
bilização, alavancando a presença internacio-
nal da Onduline em 32 países. Em dezembro 
de 2019 adquiriu-se a empresa alwitra, espe-
cializada em sistemas de cobertura plana de 
alta qualidade. O grupo acaba de concluir a 
compra da empresa polaca CB em dezembro 
de 2020, um dos líderes europeus em mem-
branas e acessórios de subtelha para cober-
turas inclinadas. 
 
O novo grupo Ondura é liderado por Patrick 
Destang, também CEO da Onduline. Com 
cerca de 2.000 colaboradores, a Ondura é um 
grupo internacional expert em impermeabili-
zação, com um volume de negócios de 350 

milhões de euros alcançado em mais de 100 paí-
ses através de 32 filiais. A Ondura tem uma vasta 
rede industrial com 13 fábricas em 9 países dife-
rentes, servindo cerca de 20.000 clientes em 
todo o mundo. 
 
A Ondura oferece soluções em cinco áreas prin-
cipais: soluções de cobertura e subtelha em 
coberturas inclinadas; soluções para impermea-
bilizar coberturas planas e uma vasta gama de 
produtos e acessórios complementares. 
 
Para a Onduline este novo grupo ajudará a forta-
lecer a sua posição na Europa, e permitir-lhe-á 
oferecer um leque mais alargado de soluções a 
todos os seus distribuidores, instaladores e utili-
zadores finais. 
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O mercado está a evoluir no que 
respeita a novas tendências do 
design, mas também há cada vez 
maior procura pelo detalhe e custo-
mização ao mesmo tempo que, da 
perspetiva da produção, aumenta a 
procura por soluções em catálogo, 
versáteis e prontas a instalar pelos 
ganhos de produtividade e qualida-
de que estão associados às solu-
ções standard. 
 
Atenta a todas estas tendências, a 
Reynaers Aluminium lançou novas 
gamas de puxadores de portas. Um 
elemento que ao ser a primeira liga-
ção física com o edifício, desempe-
nha um papel importante na primei-
ra impressão. Ao incluir estes puxa-
dores na gama de produto, a 
Reynaers Aluminium torna-se uma 
verdadeira one-stop-shop para por-
tas de entrada. 
 
ONE-STOP-SHOP PARA TODOS OS COM-
PONENTES DA PORTA DE ENTRADA  
 
Os sistemas de portas, painéis, 
fechaduras e puxadores todos dis-
poníveis no mesmo fornecedor. 
Preço, prazo de entrega e combina-
ção de cores beneficiam desta ofer-
ta, garantindo que todos os envolvi-
dos ficam satisfeitos com o resulta-
do final. 
 
DESIGNS E ACABAMENTOS À ESCOLHA  
 
A disponibilização em diversas va -
rian tes de design torna mais fácil 
encontrar a que melhor se adapta 
ao carácter de cada projeto em par-
ticular. Curto ou longo, encorpado 
ou estreito, redondo ou quadrado, 
em acabamentos quase infinitos 
para obter uma combinação compa-
tível ou, em contraponto, um con-
traste arrojado. 
 
POSSIBILIDADE DE COMBINAR COM PRO-
DUTOS COMPLEMENTARES  
 
A nova gama de puxadores de porta 
complementa a conceção e o carác-
ter do projeto e, claro, a abertura da 
porta, mas pode também cumprir 
algumas funcionalidades adicionais 
como integrar os scanners de im -
pressões digitais para controlo de 
acessos e, no futuro, outras funcio-
nalidades, como as fitas de LED. 

Reynaers Aluminium lança novas gamas de puxadores de porta 
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Colunas de duche Roca para uma experiência completa de bem-estar

Seja para proporcionar um momento rela-
xante ao final do dia ou para estimular os 
sentidos pela manhã, as colunas de duche 
permitem usufruir de uma experiência agra-
dável em qualquer circunstância. É possível 
desfrutar de todas as possibilidades do seu 
sistema de jatos de hidromassagem, combi-
nando-os com a funcionalidade do chuveiro 
de mão e adicionando o efeito de chuva 
suave do chuveiro para desfrutar de uma 
experiência única de bem-estar.  
 

A Roca oferece três colunas de duche ter-
mostáticas que surpreendem pela tecnologia, 
pelo design e pela facilidade de uso. Com a 
oferta Roca neste segmento, é possível esco-
lher aquele que se adapta melhor a cada 
espaço de banho, proporcionando uma sen-
sação incrivelmente revitalizante. 
 
ETERNAL 
Muito agradável ao toque e com um acaba-
mento Branco Mate, a Eternal é uma coluna 

de hidromassagem, fabricada em Surfex® e 
criada para se destacar em espaços de 
banho minimalistas. Equipada com uma práti-
ca prateleira preparada para colocar os pro-
dutos de higiene pessoal, esta coluna conta 
com três jatos de hidromassagem.   
 
EVOLUTION 
Concebidos para fazer chegar a água ao pes-
coço e à região lombar, os jatos de hidromas-
sagem da coluna de duche termostática 
Evolution proporcionam uma sensação única 
de conforto, aliada ao efeito cascata conse-
guido pelo chuveiro. Além disso, permite 
ainda adicionar uma prática prateleira opcio-
nal para colocar os produtos de higiene.   
 
ESSENTIAL 
Com o seu acabamento em aço inoxidável 
mate, a coluna de duche Essential adiciona 
um toque de sofisticação aos espaços de 
banho modernos. O incrível efeito de chuva 
do chuveiro permite aliviar o stress, enquanto 
os dois jatos de hidromassagem permitem ati-
var e tonificar os músculos. Para ter os produ-
tos de higiene pessoal à mão, é possível optar 
pela instalação de uma prateleira de vidro que 
combine na perfeição, com o restante equipa-
mento.  
 
Com as colunas de duche da Roca, é possí-
vel escolher a temperatura e pressão certas 
no momento exclusivamente dedicado aos 
cuidados pessoais, esquecendo todas as 
preocupações e aproveitando ao máximo os 
benefícios terapêuticos da água.   
 
FONTE: H+K STRATEGIES PORTUGAL 
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Saint-Gobain Portugal apresenta o Guia Weber 2021 ao sector da construção

Com o objetivo de inspirar e auxiliar a toma-
da de decisão dos profissionais do sector 
para os diferentes projetos, a Saint-Gobain 
Portugal S.A. lançou, o Guia Weber 2021. 
Tra   ta-se de uma ferramenta de comunicação 
concebida com o objetivo cimeiro de respon-
der prática e intuitivamente, com as melhores 

soluções e produtos, aos problemas mais 
comuns da construção. 
 
Para o lançamento do Guia Weber 2021, a 
Saint-Gobain Portugal S.A. preparou uma 
ação digital para a comunidade Weber, con-
vidando-a a participar num jogo online deno-

minado de "Mestre Weber", dividido em três 
eliminatórias e vários desafios. Foram pre-
miados os três vencedores, no final da tercei-
ra eliminatória, que apresentaram um eleva-
do conhecimento do Guia Weber 2021. 
 
Depois da última edição, o Guia Weber 2021 
regressa atualizado e com novos conteúdos 
que visam reforçar, junto de clientes e parcei-
ros, o compromisso da Saint-Gobain Portugal 
em atender ao mercado com proatividade e 
versatilidade, sempre num registo único. No 
Guia Weber 2021, poderá encontrar um novo 
layout, uma estrutura organizada pela repre-
sentação de duas casas em 3D, uma de obra 
nova e outra de obra renovada, apresentan-
do ainda novidades ao nível de produtos de 
colagem, betumação e pavimentos. 
 
Importa realçar que o Guia Weber 2021 é um 
trabalho impresso com papel reciclado, reite-
rando o compromisso da Saint-Gobain com 
as melhores políticas ambientais. O docu-
mento possui Certificação PEFC, que garan-
te que o papel utilizado provém de florestas 
geridas de forma sustentável e que toda a 
cadeia de fornecimento é verificada, desde o 
fornecedor de madeira até à papeleira e ao 
distribuidor de papel.  

ISOVER lança GEOWALL, uma gama de soluções de lã mineral para paredes, divisórias e tetos

A Saint-Gobain ISOVER, referência 
no mercado dos isolamentos e clima-
tização, acaba de lançar a nova linha 
GEOWALL, um conjunto de soluções 
de lã mineral destinadas sobretudo a 
espaços interiores, desenvolvidas 
pela empresa com o intuito de se 
adaptarem às distintas necessidades 
dos prescritores. Somando esta nova 
proposta ao já vasto portefólio, a ISO-
VER vem assim reforçar as suas prin-
cipais gamas destinadas à edifica-
ção, sendo estas: a GEOWALL, mais 
robusta, e a ARENA APTA, mais leve, 
mas com idêntica eficiência. 

Apresentando-se como a escolha ideal para o 
projeto e execução de sistemas de gesso lami-
nado, esta solução está adequada para o isola-
mento térmico e acústico de paredes, divisórias 
e tetos, contribuindo para a eficiência energética 
dos edifícios. Além disso, se o produto estiver 
em contato com unidades de uso não aquecidas 
ou com diferenças de temperatura, evita perdas 
de calor e frio. 
 
A GEOWALL trata-se assim de uma linha de 
soluções de lã mineral não hidrófilas sem reves-
timento, que se caracteriza pela produção a par-
tir de rocha basáltica, apresentando um ponto de 
fusão superior a 1.000 °C. Foi pensada para col-

matar as distintas necessidades dos distri-
buidores, instaladores, projetistas e do con-
sumidor final, pretendendo ainda minimizar 
o impacto ambiental no sector da constru-
ção, por forma a contribuir para a eficiência 
energética dos edifícios. Seguindo a linha 
de produtos e soluções da ISOVER, a linha 
GEOWALL foi concebida com base em cri-
térios de eco inovação. 
 
A linha GEOWALL é incorporada no merca-
do substituindo a conhecida gama 
Acustilaine e apresenta três níveis de 
desempenho, de acordo com a sua condu-
tibilidade térmica: a GEOWALL 34, a GEO-
WALL 35 e a GEOWALL 37. 
 
Contribuindo para a segurança dos utiliza-
dores, a GEOWALL oferece proteção con-
tra incêndios, sendo uma solução totalmen-
te incombustível (Euroclasse A1). Além 
disso, a proposta é apresentada ao merca-
do com novos formatos de packaging para 
facilitar a ergonomia e o trabalho dos insta-
ladores. 
 
Especialista em lã mineral, tanto na produ-
zida a partir de rocha basáltica, como na 
criada a partir de areia e matéria-prima reci-
clada (vidro de embalagem) a ISOVER ofe-
rece, assim, soluções com selo de qualida-
de, alicerçados às mais modernas tendên-
cias de construção eco-friendly. 
 
FONTE: ATREVIA



Sanitop alarga oferta no fotovoltaico 

A Sanitop tem vindo a trabalhar numa forte 
aposta na gama de soluções solares foto-
voltaicas. A integração de um novo membro 
para a gestão de produto desta gama foi o 
primeiro passo. E o foco inicial passou pela 
revisão da gama e pela busca de soluções 
e que respondam a todas as necessidades 
de mercado. Este especialista, o Eng.º 
André Ferreira, está já a dar todo o suporte 
aos clientes da empresa, tendo já desen-
volvido diversas sessões de formação e 
esclarecimento (webinars) junto dos mes-
mos. “Estamos já a ultimar as últimas par-
cerias prioritárias, sabendo que este terá 
que ser um trabalho contínuo, que garanta 
a oferta das melhores soluções”, revela o 
responsável que assegura que também 

novas formas de suporte aos profissionais 
estão a ser estudadas e trabalhadas. 
 
A marca principal desta gama será a 
Insuatherm, marca da Sanitop focada em 
soluções renováveis e eficientes. A marca 
de inversores SAJ é outra das marcas de 
referência que fará parte desta oferta alar-
gada. 
 
Na gama poderão encontrar-se soluções 
de autoconsumo doméstico e industrial, 
com soluções instantâneas ou híbridas 
(com recurso a baterias) e para bomba-
gem. André Ferreira assegura: “Atualmente 
a procura não passa só pelos kits de auto-
consumo doméstico.  

As soluções híbridas estão a ter cada vez 
mais procura, devido também à evolução da 
sua tecnologia e cada vez maior eficiência e 
rentabilidade”. 
 
O Gestor de Produto refere ainda que uma 
das grandes dúvidas dos instaladores pro-
fissionais tem passado pela legislação apli-
cável a este tipo de instalações. No entanto 
deixa a salvaguarda: “Podem contar com o 
suporte da Sanitop para o esclarecimento 
de qualquer dúvida, assim como no apoio à 
certificação da instalação fotovoltaica. A 
minha disponibilidade é total”. 
 
A Sanitop, que sempre primou pelo suporte 
aos profissionais, dispõe, desde 1998, de 
um Gabinete Técnico, para suporte na orça-
mentação e apoio em obra, além de um 
Serviço Após Venda. A tudo isto junta-se 
agora este suporte especializado na área do 
Fotovoltaico, garantida por um gestor espe-
cializado na área. 
 
Líder nacional na distribuição de sistemas 
sanitários e de climatização, a Sanitop 
marca presença em todo o país, território 
continental e ilhas, através da sua vasta 
equipa comercial e da sua rede de mais 
de 25 pontos de venda, entre Centros de 
Atendimento a Profissionais e Show -
rooms. 

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

visite também o site dedicado http://app.apcmc.pt



24

No canal tradicional (lojas de ferragens) também ocorreram 
aumentos importantes, registando crescimentos de 26,5% em 
relação ao primeiro trimestre de 2020 e de 14% em compara-
ção com o mesmo período de 2019. 
 
O canal especializado (grandes superfícies de bricolage), que 
durante toda a pandemia sofreu diversas restrições, conseguiu 
também aumentar as suas vendas, com crescimentos de 26% 
em relação a 2020 e de 6% quando comparadas com 2019. 
 
Finalmente, o canal generalista, grandes superfícies nas quais 
também se vendem produtos de bricolage e ferragens, apre-
senta a mesma tendência ascendente apresentada pelos res-
tantes canais, com aumentos de 30% em comparação com 
2020 e de 22% em comparação com 2019. 
 
Concluindo, vemos que os dados deste primeiro trimestre estão 
em linha com as expectativas otimistas que se refletiram no 
inquérito de situação da AFEB, realizado no início do ano.  
 
Todos os canais de venda de produtos de ferragens e bricolage, 
vivem momentos de crescimento notável neste primeiro trimes-
tre do ano, superando o volume de vendas anterior à pandemia 
e com uma tendência de crescimento do canal online, que é o 
que mais cresceu desde o início da pandemia. 
 
FONTE: AFEB 

A AFEB, a Associação Espanhola de Fabricantes de 
Ferragens e Bricolage, apresentou os dados do seu mais 
recente boletim de conjuntura relativo ao primeiro trimestre de 
2021. Desta vez, e de forma excecional, o boletim apresenta 
dados comparativos, não só com o mesmo trimestre do ano 
transato, como também em comparação com o primeiro tri-
mestre do ano de 2019, ano anterior à pandemia. Deste 
modo, segundo Marta Omedes (Diretora da AFEB), a compa-
ração permite-nos obter dados mais fiáveis sobre a evolução 
do sector.  
 
Se compararmos os dados de vendas globais do sector com 
os 2 anos anteriores, encontramos crescimentos de 35% em 
relação a 2020 (quando as lojas estiveram fechadas por 15 
dias) e de 24% em relação a 2019, ano anterior à situação de 
pandemia. 
 
Também as exportações apresentam uma evolução de gran-
de destaque, com um crescimento de 52,6% em relação a 
2020 e de 63% em relação a 2019. 
 
O estudo demonstra um crescimento incrível do canal online, 
registando um crescimento de 107,7% em relação ao primei-
ro trimestre de 2020 e de 120,6% em relação ao mesmo 
período de 2019, o que demonstra uma tendência clara do 
consumidor perante esta nova maneira de adquirir os seus 
produtos. 

O canal de venda online cresce mais de 120% em comparação com o primeiro trimestre de 2019 

Fabricantes espanhóis do sector de bricolage aumentam em 24% as suas vendas 
em comparação com valores anteriores à pandemia 
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2013, acreditada pelo IPAC para a certificação em 
causa contando atualmente com mais de 1500 
certificados emitidos. 
 
No que diz respeito à certificação do serviço de 
atribuição do Fim do Estatuto de Resíduo (FER) 
existem critérios definidos a nível comunitário e a 
nível nacional para diferentes materiais, nomea-
damente: 
 
• Sucata de ferro, aço e alumínio em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 333/2011 do Conselho, de 31 
de março; 
 
• Sucata de cobre em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 715/2013 da Comissão, de 25 de 
julho; 
 
• Casco de vidro em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 1179/2012 da Comissão, de 10 de dezembro;  
 
• Plástico recuperado em conformidade com a Portaria 
n.º 245/2017, de 2 de agosto - apenas para as tipolo-
gias: Poliestireno (PS), Polietileno (PE), Polipropileno 
(PP), Policloreto de Vinilo (PVC) e Politereftalato de 
Etileno (PET); 
 
• Material de borracha derivado de pneus usados em 
conformidade com a Portaria n.º 20/2018, de 17 de 
janeiro. 
 
Esta certificação é atribuída às empresas que 
tenham implementado um Sistema de Gestão 
conforme os requisitos estabelecidos na legisla-
ção aplicável e que procedam à valorização, por 
via mecânica, dos diferentes materiais citados. A 
CERTIF encontra-se acreditada pelo IPAC para a 
certificação do serviço de atribuição do FER para 
a sucata de ferro, aço e alumínio, cobre, plástico 
recuperado e material de borracha recuperado de 
pneus usados. Na prática, esta certificação per-
mite que um determinado material valorizado, 
após tratamento mecânico e cumpridos os requi-
sitos da certificação referida, possa ser colocado 
no mercado como uma matéria-prima a ser incor-
porada no fabrico de diferentes produtos. Para o 
seu transporte e receção pelo destinatário deixa 
de ser necessário o cumprimento da legislação 
referente a resíduos, pois trata-se de uma maté-
ria-prima equiparada a material virgem. É um 
exemplo perfeito da economia a funcionar de 
forma circular com as consequentes e inúmeras 
vantagens em termos ambientais. De realçar que 
a publicação, ainda recente, do Decreto-Lei n.º 
102-D/2020, de 10 de dezembro, veio reforçar 
esta temática do FER ao estabelecer no n.º 4 do 
artigo 92º que, na ausência de critérios a nível da 
UE e a nível nacional, a ANR (APA - Agência 
Portuguesa do Ambiente) pode decidir caso a 
caso, por sua iniciativa ou sob proposta do inte-
ressado, se determinado resíduo deixou de o ser, 
tendo em conta os indicadores referidos no n.º 2 
do mesmo artigo e os valores limite para os 
poluentes. Conforme o n.º 5 do mesmo artigo, os 
interessados devem apresentar o pedido à ANR. 
Assim, o FER pode vir a ser aplicado a uma gran-
de variedade de materiais. 

MARTA SILVA E PAULO RODRIGUES, GESTORES 
DE PROCESSO DA CERTIF - ASSOCIAÇÃO PARA 
A CERTIFICAÇÃO 
 
Há vários anos que a degradação ambiental 
tem vindo a merecer uma preocupação 
crescente por parte dos governos dos dife-
rentes países e também dos cidadãos de 
uma forma geral, sendo este facto refletido, 
por exemplo, nos artigos publicados na 
imprensa mundial, nas manifestações pró-
ambiente e nos alertas das diferentes orga-
nizações/associações ambientais. De entre 
os problemas mais citados podemos referir, 
a título de exemplo, o aquecimento global e 
a proliferação de plásticos em todo o plane-
ta. Neste último caso destaca-se a quantida-
de enorme de detritos encontrados nos 
oceanos e os microplásticos presentes em 
quase tudo o que consumimos, incluindo a 
água engarrafada. 
 
Paralelamente, e também como consequên-
cia à situação descrita, é agora comum 
ouvir-se falar, cada vez mais, na transição 
para uma economia circular em detrimento 
da tradicional economia linear. Na prática a 
referida economia circular implica a redução 
de desperdício/ resíduos a níveis muito bai-
xos e a reintrodução dos materiais no ciclo 
económico, quando os produtos atingem o 
seu fim de vida. Desta forma, a mesma 
matéria-prima pode ser sucessivamente 
reciclada, contribuindo para a diminuição da 
exploração dos recursos finitos do planeta e 
para a redução dos danos causados pela 
mesma. 
 
Ao nível da Europa, o Parlamento Europeu 
apresentou o Pacto Ecológico Europeu, com 
vista a tornar a economia da UE mais sus-
tentável e atingir a neutralidade climática em 
2050. Em março de 2020 foi apresentado, 
pela Comissão Europeia, o Plano de Ação 
para a Economia Circular que é, citando a 
própria Comissão, um dos principais alicer-
ces do Pacto Ecológico Europeu anterior-
mente referido. Este plano foi, em fevereiro 
de 2021, reforçado com a votação do “novo 
plano de ação para a economia circular”, o 
qual inclui, por exemplo, propostas para a 
conceção (mais) sustentável dos produtos e 

para a redução dos resíduos, incidindo nos 
sectores dos plásticos, têxteis, eletrónica e 
TIC, alimentos, água e nutrientes, embala-
gens, baterias e veículos, edifícios e cons-
trução. 
 
Podemos, agora, perguntar-nos: na prática, 
o que já é possível fazer, ou já se faz, atual-
mente para potenciar a redução, reutilização 
e reciclagem mais consistentes e que contri-
buam para uma economia, efetivamente, 
mais circular e para a proteção do ambien-
te? Qual é o papel de um Organismo de 
Certificação, como é o caso da CERTIF, 
num processo deste tipo? 
 
A CERTIF - Associação para a Certificação 
tem implementados dois esquemas de certi-
ficação que contribuem ativamente para 
esta temática: 

 
• A certificação do serviço de empresas que 
procedem à instalação, reparação, manuten-
ção ou assistência técnica e desmantelamen-
to de equipamentos fixos de refrigeração, ar 
condicionado e bombas de calor que conte-
nham gases fluorados com efeito de estufa; 
 
• A certificação da atribuição do Fim do 
Estatuto de Resíduo a diferentes materiais. 

 
O primeiro esquema citado tem, atualmente, 
como base o Decreto-Lei n.º 145/2017 de 30 
de novembro, o qual assegura a execução, 
na ordem jurídica nacional, do Regulamento 
(UE) n.º 517/2014 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 16 de abril e do Re -
gulamento de Execução (UE) 2015/2067 da 
Comissão de 19 de dezembro. Foi desenvol-
vido em sede de uma Comissão Técnica de 
Certificação coordenada pela CERTIF e que 
contou com a presença das partes interes-
sadas relevantes, nomeadamente a APA - 
Agência Portuguesa do Ambiente, IP, 
enquanto autoridade nacional competente 
nesta matéria, APIRAC, AIPOR e EFRIARC 
como representantes das empresas do sec-
tor e do CENTERM enquanto organismo 
técnico. A certificação do serviço das empre-
sas que realizam as atividades referidas é, 
pois, uma obrigatoriedade legal, garantindo 
que as mesmas possuem os equipamentos 
e os procedimentos necessários à sua reali-
zação e empregam técnicos, eles próprios 
com certificação adequada, em número sufi-
ciente para dar resposta ao volume de ativi-
dade. Desta forma as intervenções em equi-
pamentos fixos de refrigeração, ar condicio-
nado e bombas de calor que contenham 
gases fluorados com efeito de estufa são 
realizadas de forma adequada, diminuindo a 
probabilidade da descarga acidental de fluí-
dos para a atmosfera e contribuindo, assim, 
para a diminuição do efeito de estufa e con-
sequentemente do aquecimento global. De 
referir que a CERTIF se encontra, desde 

Que ligação entre a certificação e a economia circular?
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Cabe à empresa definir a extensão da ACV e o 
tipo de DAP que pretende considerar, podendo 
esta ser do tipo “berço ao portão”, baseada nos 
módulos de informação A1 a A3 - etapa de pro-
dução, ou do tipo “berço ao portão com opções”, 
ou do tipo “berço ao túmulo”, abrangendo todos 
os módulos de informação, que para além da 
etapa de produção, incluem a etapa de constru-
ção (módulos A4 a A5), a etapa de utilização 
(módulos B1 a B7) e a etapa de fim de vida 
(módulos C1 a C4), podendo incluir o módulo de 
informação D - Benefícios e cargas para além da 
fronteira do sistema. 
 
De referir que as normas EN 15804: 2012+ -
A1:2013 e EN 15804:2012+A2:2019 estão atual-
mente em período de coexistência até Outubro 
de 2022, trazendo a nova edição alterações rele-
vantes. 
 
Deste modo, a sustentabilidade e a contabilida-
de ambiental vão entrando de forma crescente 
na economia atual, em que o consumidor procu-
ra produtos mais sustentáveis e informação rigo-
rosa e credível sobre o impacte ambiental des-
ses produtos, em que as empresas procuram 
fornecedores com informação relevante para 
sua cadeia de fornecimento e as administrações 
definem legislação como ferramenta de proteção 
de mercado. 

Ainda nesta temática, mas numa outra ver-
tente, desta feita relativa aos produtos da 
construção, é importante referir que o atual 
Regulamento (UE) n.º 305/2011 refere que o 
requisito básico das obras de construção 
relativo à utilização sustentável dos recursos 
naturais, deverá ter em conta, nomeada-
mente, a possibilidade de reciclagem das 
obras de construção, dos seus materiais e 
das suas partes após a demolição, a durabi-
lidade das obras de construção e a utilização 
nas obras de matérias-primas e materiais 
secundários compatíveis com o ambiente. 
 
Para a avaliação da utilização sustentável 
dos recursos e do impacto das obras de 
construção no ambiente, é possível atual-
mente fazer uso de Declarações Ambientais 
de Produtos (DAP, ou EPD como sigla do 
Inglês Environmental Product Declaration), 
e, provavelmente no futuro, de outras ferra-
mentas em desenvolvimento, sendo este 
um dos alvos da Comissão Europeia para 
uma revisão do Regulamento, conforme 
anunciado no Plano de Ação para a 
Economia Circular, de março de 2020. 
 
Neste contexto, a CERTIF, para além de 
atuar como Organismo Notificado no âmbito 
dos Sistemas 1+, 1 e 2+, previstos no 

Regulamento (UE) n.º 305/2011, é também 
entidade qualificada pela Associação Pla ta -
 f or ma para a Construção Sustentável, 
como responsável pela verificação de DAP 
de acordo com as normas NP ISO 14025: 
2009 e EN 15804:2012+A1:2013, no âmbi-
to do Sistema DAPHabitat. 
 
O sistema DAPHabitat, é gerido pela 
Plataforma para a Construção Sustentável 
enquanto operador deste programa de regis-
to de DAP de produtos e serviços da fileira 
do habitat, alinhado com as referidas nor-
mas, e que permite que qualquer empresa 
ou entidade interessada solicite o registo 
da(s) DAP do(s) seu(s) produto(s). Em 2013 
foi fundada a ECO-Platform, como organiza-
ção internacional que aglutina operadores 
europeus de programas de registo de DAP 
do sector da construção, entre os quais está 
o programa de registo português - Sistema 
DAPHabitat. 
 
Para a elaboração de uma DAP é necessário 
que a empresa efetue previamente um estu-
do de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) do 
produto, sendo o principal propósito de uma 
DAP o demonstrar o desempenho ambiental 
de um produto ou serviço ao longo do seu 
ciclo de vida, baseando-se nesse estudo. 
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No caso de não poderem ser aplicadas as prote-
ções, em alternativa o utilizador deve usar um 
equipamento de proteção individual. Porém, prio-
rizam-se as proteções dorsais, pelo facto de esta-
rem sempre presentes, não dependendo da deci-
são do utilizador as usarem ou não. Também se 
podem utilizar sistemas anti queda, como linha de 
vida e arnês, mas apenas para acessos pouco 
frequentes e por pessoal especializado. 
 
Apesar de a segurança ser a principal caraterísti-
ca que se pode identificar nas normas, também a 
comodidade do utilizador é evidenciada, sobretu-
do nas dimensões das proteções (de 650 a 800 
mm), no afastamento da escada à parede (míni-
mo 200 mm) e na maior largura da escada na 
saída (500 a 700 mm). Para além disso, deve ter-
minar 1.10 metros acima da saída, para fornecer 
segurança e conforto ao utilizador. 
 
Na JORMAX, além de ser promovida a seguran-
ça e comodidade com o fornecimento deste tipo 
de escadas, também é proporcionada uma maior 
facilidade de montagem e uso das escadas verti-
cais. A JORMAX oferece sistemas de montagem 
otimizados que permitem economizar cerca de 
30% da montagem, mesmo quando existem 
vários módulos. Além disso, fornece as escadas 
em componentes de montagem simples e rápida 
(sem ser necessário furar a escada), o que tam-
bém tem a vantagem de facilitar o seu transporte. 
 
Assim, ao planear a composição destas escadas, 
a JORMAX teve a preocupação de produzir um 
artigo que tivesse a versatilidade necessária 
aquando da montagem, a flexibilidade de ajuste 
no local e, sobretudo, que cumprisse os requisitos 
de segurança exigidos. Além disso, os compo-
nentes usados são em alumínio e os materiais de 
fixação em inox, características que remetem 
para a durabilidade do produto. Por estas razões, 
as escadas de acesso vertical distinguem-se pela 
sua robustez (na forma como são fixadas ao local 
de acesso), durabilidade (dos materiais que sus-
tentam a sua estrutura) e eficiência (pela segu-
rança que oferecem aos seus utilizadores). 

As escadas de acesso vertical, normal-
mente designadas por escadas “Tipo 
Marinheiro”, são a melhor solução para 
chegar a alturas elevadas quando existe a 
necessidade de acesso permanente a edi-
fícios ou máquinas, mas também são a 
solução mais adequada para acessos tem-
porários em trabalhos que decorrem em 
grandes alturas devido à sua resistência e 
segurança, comparativamente a outros 
equipamentos. 
 
Como a segurança é uma das principais 
caraterísticas destas escadas, as normas 
que as regulamentam também são bastan-
tes exigentes nessa matéria. Dependendo 
do local onde vão ser aplicadas, estas 
escadas são regulamentadas por uma 

norma específica, sendo as principais a 
DIN 18799-1 (para edifícios) e a EN 14122-
4 (para equipamentos industriais). Embora 
as duas normas apresentem diferenças, 
importa destacar as principais semelhan-
ças, do ponto de vista da segurança. 
 
Começando pelas proteções dorsais, estas 
são obrigatórias a partir dos 5 metros e dos 
3 metros, para a DIN 18799-1 e EN 14122-
4, respetivamente; para escadas iguais ou 
superiores a 10 metros, é exigido, em 
ambas as normas, um patamar de descan-
so - e, normalmente, a escada é desdobra-
da. No caso de não ser possível o desdo-
bramento, a escada pode ser montada 
num só lance, se for aplicado um patamar 
de descanso (rebatível) alternativo. 

Escadas de acesso vertical - a melhor solução para aceder a alturas elevadas 
Miguel Pereira, Departamento de Planeamento e produção da Jormax
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LENA® ARGATECNIC - Evolução das Argamassas de Isolamento Térmico

indicada sobretudo para obras de reabilitação onde 
existem suportes não absorventes (pintados e com 
revestimentos cerâmicos) sobre os quais se preten-
de aplicar diretamente as placas isolantes. 
 
No âmbito dos rebocos térmicos, alinhado com esta 
tendência de crescimento, a LENA® ARGATECNIC 
realizou um projeto (apoiado pelo fundo europeu 
FEDER no âmbito P2020, CENTRO-01-0247-
FEDER-038360) - Eco Innovation for sustainable 
mortars, que consistiu no desenvolvimento de uma 
argamassa sustentável para revestimento, com pro-
priedades isolantes e resistente ao fogo. Recorreu-
se à utilização de matérias-primas naturais e ecoló-
gicas, com o mínimo de impacte ambiental possível, 
como é o caso da perlita e vermiculita expandidas. 
 
O produto desenvolvido teve como base a utilização 
destas cargas, obtendo-se uma argamassa leve, 
tixotrópica (permitindo a aplicação de elevadas 
espessuras), com excelente trabalhabilidade, alta-
mente permeável ao vapor de água e com bom 
poder de hidrofugação. É igualmente uma arga-
massa fibrada, com baixo módulo de elasticidade 
dinâmico e, portanto, com boa resistência à fissura-
ção. Para além destas características fundamen-
tais, as que mais se destacam dizem respeito à sua 
capacidade de isolamento térmico, acústico e de 
resistência ao fogo: ignífuga (classe A1). 
 
Brevemente será disponibilizada informação mais 
detalhada sobre o produto em:  
www.eco.argatecnic.pt 

CRIS TIA NA BONIFÁCIO, DIREÇÃO TÉCNICA E 
INDUSTRIAL DA LENA® ARGATECNIC 
 
Ao longo dos últimos anos têm surgido 
novas soluções no âmbito do Isolamento 
Térmico pelo Exterior (ETICS) - novas arga-
massas para a colagem e barramento arma-
do das placas isolantes e novos produtos ao 
nível dos rebocos térmicos (argamassas 
que incorporam elas próprias a matéria iso-
lante). Efetivamente o crescimento desta 
família de produtos tem sido significativo, 
representando atualmente cerca de 10% do 
total das argamassas consumidas a nível 
nacional. Segundo os últimos dados estatís-
ticos da APFAC, de 2019 para 2020, as 
argamassas de ETICS (para colagem e bar-
ramento armado) aumentaram cerca de 
17%, tendo os rebocos térmicos representa-
do um crescimento na ordem dos 35%. 

No sector das argamassas para colagem 
e barramento, a LENA® ARGATECNIC 
tem ganho mercado e consolidado a sua 
presença junto dos clientes e parceiros 
com a argamassa LENA® ETICS 824. 
Todo o know-how adquirido permitiu che-
gar aos dias de hoje com um produto que 
é referência no sector das argamassas 
para o isolamento. LENA® ETICS 824, 
para além de ser um produto com elevado 
desempenho ao nível da aderência das 
placas de isolamento (sejam elas EPS, 
XPS, lã mineral ou cortiça), é igualmente 
uma argamassa facilmente trabalhável e 
que permite a realização da camada de 
barramento armado com total perfeição. 
Disponível na versão cinza e branco, é um 
produto versátil e que é utilizado na gran-
de maioria das situações de isolamento 
térmico pelo exterior. 

Para situações de aplicação mais particu-
lares, a LENA® ARGATECNIC lançou a 
argamassa LENA® ETICS 824 PLUS, 
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O projeto de investigação SUDOKET 
(Mapeamento, consolidação e dissemi-
nação das Key Enabling Technologies 
para o sector de construção no espaço 
SUDOE), financiado pelo programa 
INTERREG SUDOE, é coordenado pela 
Fundación Universidad Loyola Andalucía 
e conta com os seguintes parceiros: 
Fundación CARTIF, Fundación CIRCE, 
Universitat Po li tèc nica de Catalunya, 
TECNALIA, CTA, NOBATEK/INEF4, 

LNEG, Cluster Habitat Sustentável, 
Universidade Nova de Lis boa, Institut 
Polytechnique de Bor deaux, Cluster 
Odéys e a Universidade de Aveiro. 
 
Este projeto, que conta com parceiros em 
Espanha, França e Portugal, tem como 
objetivo contribuir para o crescimento e a 
liderança tecnológica da Europa no sec-
tor dos “Edifícios Inovadores” (EI), atra-
vés da promoção de soluções baseadas 

em Tecnologias Facilitadoras Chave 
(KETs - Key Enabling Technologies), de -
senvolvidas por empresas e/ou outras 
entidades. Atualmente classificam-se as 
KETs nos seguintes grupos: 1) Materiais 
Avançados e Nanotecnologia; 2) Inte -
ligência Artificial; 3) Segurança Digital e 
Co nectividade; 4) Tecnologias das Ciên -
cias da Vida; 5) Tecnologias de Produção 
Avançadas; 6) Nanoelectrónica e Fotó -
nica. 

MAPEAMENTO DE KETS PARA EDIFÍCIOS 
INOVADORES (KETCLUSTER) 
 
O Projeto SUDOKET pretende Iden ti -
ficar os atores envolvidos no desenvolvi-
mento e aplicação das KETs nos 
Edifícios Inovadores e criar sinergias 
entre eles, visando a promoção de 
novos projetos e modelos de negócios 
inovadores e competitivos. 
 
Assim, foi desenvolvido o KETcluster, 
um sistema de informação e colabora-
ção online gratuito, dedicado ao mapea-
mento de diferentes atores interessados 
nas KETs na Construção e em proces-
sos de inovação, cuja finalidade é criar 
uma base de dados internacional de 
entidades com interesse nesta área. 
 
Neste momento está ainda em aberto o 
registo de entidades interessadas para 
se promover agora e no futuro sinergias 
e diferentes iniciativas de colaboração 
entre os membros registados. 
 
Website da plataforma KETcluster: 
http://ketpedia.com/ketagent/map 

Projeto SUDOKET organizou 2ª Conferência sobre Aplicação das KETs em Edifícios Inovadores

Mapeamento de KETs para Edifícios Inovadores (KETcluster)
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Foi no âmbito deste projeto que se realizou 
nos dias 20 e 21 de abril, a segunda con-
ferência designada CRAKETIB, focada na 
investigação e aplicação de Key Enabling 
Technologies para Edifícios Inovadores. 
  
Esta conferência, moderada pela Univer -
sidade Politécnica da Catalunha (UPC), 
arrancou no dia 20 de abril com uma apre-
sentação feita pela Onyx Solar (Tomás del 
Caño), seguida por mais quatro interven-

ções de parceiros do projeto SUDOKET 
sobre as instalações piloto demonstrado-
ras baseadas em KETs para Edifícios 
Inovadores. Primeiramente foi apresenta-
do o demonstrador “KET SUPPLY - 
Sistemas de Fornecimento Solar” por S. 
Bouchackour (CDER), A.Luna e J. 
Castro (UPC), seguindo-se o “KET 
MATERIALS - Materiais e Sistemas 
Avançados de Construção” por A. 
Corredera (CARTIF), F. Rebelo e R. 

Vicente (Universidade de Aveiro). O ter-
ceiro demonstrador “KET OPERATION - 
Gestão Inteligente de Edif í  cios Ino va do -
res” foi dado a conhecer por J.M. Lou -
ren ço (LNEG), Jorge Facão (LNEG) e 
Da niel Aelenei (NOVA School of Science 
and Technology) e, por último, o “KET 
STO RAGE - Sistemas de Arma ze na -
men to Térmico de Energia” foi apresen -
ta  do por Z. Aketouane (No ba tek/INEF4) 
e Asier Sanz (Tecnalia). 

INSTALAÇÕES PILOTO BASEADAS EM KETS 
PARA EDIFÍCIOS INOVADORES  
(DEMONSTRA DO RES) 
 
O projeto construiu e testou instalações 
piloto demonstradoras para Edifícios 
Inovadores que permitem validar o compor-
tamento e demonstrar o uso de sistemas 
avançados baseados em KETs nos EI. 
Estas instalações permitem aos investiga-
dores validar soluções baseadas em KETs 
em condições controladas, incrementando 
o conhecimento sobre a tecnologia. Por 
outro lado, permitem também aos fabrican-
tes e instaladores observarem estas tecno-
logias avançadas em meios de aplicação 
reais. Os 4 espaços demonstradores do 
projeto SUDOKET são: 
 
- KETmaterials - Demonstrador de mate -
riais e sistemas avançados de construção 
(CARTIF, U. Aveiro) 
- KETsupply - De monstrador de sistemas 
de fornecimento de energia solar (UPC, 
CIRCE, Tecnalia, U. Loyola)  
- KETstorage - Demonstrador de sistemas 
de armazenamento térmico de energia 
(NOBATEK, Bordeaus INP, Tecnalia)  
- KEToperation - Demonstra dor de gestão 
inteligente de EI (LNEG, FCT UNL) 
 

Instalações piloto baseadas em KETs para Edifícios Inovadores (Demonstradores)

(a) KETmaterials (b) KETstorage 

(c) KETsupply (d) KEToperation
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concelho de Valongo, onde permanecemos. 
A empresa começou na área dos eletrodo-
mésticos no início da década de oitenta, mas 
pouco tempo depois da sua criação mudou o 
seu negócio para o comércio por grosso de 
móveis, espelhos e acessórios de banho, 
tornando-se uma referência nacional nesta 
área de negócio. Nesta fase foi efetuada 
uma parceria com uma fábrica nacional de 
móveis que garantia a atividade crescente 
da AFIL, mas a partir de determinado 
momento foi necessário procurar mercados 
mais evoluídos, e os mercados espanhol e 
italiano eram os que estavam na vanguarda 
dos produtos da nossa área de negócio. Os 
produtos italianos que há 40 anos eram os 
produtos mais inovadores em termos de 
design e tecnologia foram introduzidos no 
mercado nacional pela AFIL, e permitiram o 
crescimento sustentado das vendas ao 
longo de vários anos. Ao mesmo tempo, a 
parceria com a fábrica nacional foi evoluindo 
tendo o nosso parceiro inovado quer em 
design quer em tecnologia, seguindo as ten-
dências das inovações vindas dos mercados 
europeus.  

PRESENTE NO MERCADO HÁ 40 ANOS, COMO TEM 
SIDO A EVOLUÇÃO DA AFIL E QUE BALANÇO FAZ 
DA SUA ATIVIDADE? 
 
A AFIL nasceu num pequeno armazém há 
quarenta anos e ao longo destes anos tem 
vindo a crescer continuamente. Esse cres-
cimento obrigou a empresa a adaptar as 
suas instalações às necessidades do mer-
cado, tendo começado no Porto e com o 
crescimento muito rápido nos primeiros 
anos mudou-se para a Maia, onde esteve 
cerca de 15 anos. Há 21 anos decidiu 
investir em instalações próprias em Alfena, 

O crescimento sofreu um abrandamento em 
resultado da crise de 2011/ 2014. Con se gui -
mos ultrapassar esta crise e voltamos a cres-
cer sustentadamente, tendo aproveitando nes -
te período a aposta em mercados de exporta-
ção, quer para os mercados africanos quer 
para mercados da américa central e do sul, em 
parceria com um grande cliente francês que se 
iniciou na comercialização de artigos ligados 
ao banho a partir da nossa gama de produtos. 
O balanço da atividade é claramente positivo, 
apesar das dificuldades passadas e presen-
tes. 
 
MOTIVADOS PELA CONSTANTE PROCURA POR PRO-
DUTOS PREMIUM, QUAIS AS GRANDES ÁREAS DE 
NEGÓCIO DA AFIL E QUE MARCAS COMERCIALIZAM? 
 
A AFIL foi pioneira na introdução em Portugal 
dos produtos de design e tecnologia italianos, 
que permitiu também aos fabricantes nacio-
nais, confrontados com tais produtos, inova-
rem os seus processos de criação por forma a 
combater a crescente concorrência. Fomos 
ainda pioneiros na introdução no mercado 
nacional das cabines e colunas de hidromas-
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Tendo presente a necessidade de preservar 
o meio ambiente e a sustentabilidade. 
Desenvolvemos internamente uma solução 
de iluminação dos espelhos com tecnologia 
LED, que como todos sabemos é a tecnolo-
gia que está na vanguarda da poupança 
energética e da sustentabilidade. 
 
Por outro lado, nas nossas instalações pro-
cedemos à substituição de secções no telha-
do por painéis translúcidos por forma a ter-
mos muito mais luz natural e durante mais 
tempo, evitando assim a utilização da ilumi-

sagem, produtos que tiveram uma grande 
expressão nas vendas nos anos a seguir à 
crise de 2011/2014. Eram produtos inova-
dores no nosso mercado e de grande qua-
lidade. Foi também nesta altura que surgi-
ram os lavatórios em formato plano, que 
substituíram a tradicional pedra mármore e 
lavatório de encastrar, tendo sido também a 
AFIL das primeiras empresas nacionais a 
apresentar esta inovação. Mais recente-
mente, a área do banho tem evoluído para 
soluções mais simples, mas também muito 
apelativas ao nível do design, como são 
caso dos frontais walkin e as bases mine-
rais, que conferem à área do banho um 
aspeto sofisticado, estando a AFIL na linha 
da frente na apresentação e comercializa-
ção destes produtos. A área dos móveis tem 
também apresentado soluções muito inova-
doras, quer em design quer em acabamen-
tos, que tem cativado os clientes para solu-
ções que substituem cada vez mais o tradi-
cional móvel branco. Todos os nossos arti-
gos são desenvolvidos com a nossa marca, 
obrigando-nos a um trabalho em conjunto 
com os fabricantes no sentido de antecipar 
as tendências do mercado e apresentar 
produtos inovadores, indo ao encontro das 
expectativas dos nossos clientes. 
 
CONSTRUIR RELAÇÕES DE PROXIMIDADE COM OS 
CLIENTES E PARCEIROS É ALGO IMPRESCINDÍVEL 
PARA A SUSTENTABILIDADE DE UM NEGÓCIO. DE 
QUE FORMA GEREM ESTAS QUESTÕES? 
 
Sempre foi primordial para nós uma relação 
de proximidade com os nossos clientes, 
pois só dessa forma podemos ter eco das 
suas expectativas e dessa forma podermos 
introduzir inovações técnicas ou design que 
vá de encontro aos seus desejos. Temos 
visitas regulares pela nossa equipa comer-
cial e inclusivamente promovemos visitas 
às nossas instalações, para que possam 
conhecer os nossos novos artigos antes 
que sejam apresentados ao mercado. 
Tendo em conta o contexto de pandemia 
que atravessamos, estas atividades estão 
suspensas, no entanto temos desenvolvido 
outras formas de contacto digital por forma 
a manter as relações de proximidade. É 
para nós tão importante as relações com os 
nossos clientes como com os nossos par-
ceiros de negócio, que são os fabricantes 
dos artigos que comercializámos, porque 
são eles que colocam em prática as infor-
mações que vamos transmitindo dos nos-
sos clientes. São fundamentais as relações 
de proximidade com todas as entidades 
que interagem com o nosso negócio.  
 
QUAL A POLÍTICA DA EMPRESA RELATIVAMENTE À 
CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO MEIO 
AMBIENTE? DE QUE FORMA TEM VINDO A SER 
IMPLEMENTADA? 

nação artificial. Mesmo relativamente à ilumina-
ção artificial substituímos todas as lâmpadas 
incandescentes por tecnologia LED, tendo sido 
reduzido substancialmente o consumo energé-
tico. Está em estudo também um projeto de 
uma unidade de produção fotovoltaica que per-
mitirá o autoconsumo e produção de energia 
para a rede a partir de painéis fotovoltaicos a 
instalar no telhado. 
 
DE QUE FORMA AS NOVAS TECNOLOGIAS NO APOIO 
ÀS VENDAS POSSIBILITAM UMA MELHOR EXPERIÊNCIA 
DE COMPRA DOS CLIENTES? 
 
Neste tempo de pandemia temos aproveitado 
a tecnologia digital para contactar com clien-
tes e fornecedores. O desenvolvimento das 
ferramentas digitais permitem um contacto 
mais rápido e com a possibilidade de transmi-
tir muita mais informação, que com certeza 
permitirá a melhoria do negócio. O desenvol-
vimento digital é uma realidade e será com 
certeza uma ferramenta muito importante nos 
negócios do futuro.  
 
QUAIS OS PROJETOS QUE TÊM PARA O FUTURO? 
 
Queremos voltar aos níveis de atividade que 
tivemos antes da pandemia e estamos cons-
tantemente à procura de produtos que possam 
ser mais-valia para os nossos clientes, que 
satisfaçam o mercado e que possam alavancar 
as vendas e nos permitam manter a AFIL como 
referência nacional no mercado dos artigos da 
área do banho. Somos otimistas e considera-
mos que apesar da crise que o mercado está a 
passar, o futuro trará grandes oportunidades, e 
nós queremos estar presentes como sempre 
estivemos nos últimos 40 anos. 







APRECIAÇÃO GLOBAL 
 
O primeiro trimestre deste ano revelou um desempenho bem acima 
das previsões, afastando, de alguma forma, as preocupações que 
existiam com a nova vaga da pandemia. 
 
Mais uma vez o sector da construção não foi obrigado a parar e, seja 
por adaptação às regras do confinamento, seja pelo regresso na con-
fiança sobre a dinâmica da procura no sector imobiliário, ou seja pela 
oportunidade e pela preferência dos consumidores com a remodela-
ção e a renovação das suas habitações, o ritmo da atividade terá 
mesmo acelerado neste período, ficando mesmo claramente acima 
do nível registado há um ano. 
  
Na verdade, a maioria das empresas, em ambos os segmentos, 
reportou o aumento ou a manutenção das respetivas vendas, com 
larga vantagem das que referiram o aumento relativamente às que 
acusaram a diminuição.  
 
Verificou-se, também, que a percentagem total dos inquiridos que 
classificaram a atividade como Boa ou Satisfatória aumentou signifi-
cativamente, passando de 78,6% no quarto trimestre de 2020 para 
92,5% neste período de janeiro a março de 2021, com o SRE a 
aumentar de 16,7%, para 22,5%. O segmento armazenista apresen-
tou o melhor resultado neste indicador, registando um SRE de 
+31,5%, enquanto o subsector retalhista ficou pelos +14,3%. Refira-
se que, em ambos os segmentos, a percentagem dos que conside-
raram a atividade Deficiente ficou abaixo dos 9,5%. 

Relativamente aos stocks, a situação parece ter ficado próxima do 
previsto, com a percentagem das empresas que referiram o seu 
aumento (15,9%), a ficar ligeiramente abaixo à das que que afirma-
ram a redução (18,7%), o que combinado com a variação positiva 
das vendas terá ajudado a resolver alguma acumulação verificada 
nos períodos anteriores. Admitimos, no entanto, que os problemas 
logísticos que se começaram a sentir no final de 2020 tenham pre-
judicado a reposição de alguns produtos.

Os diversos indicadores do sector apresentaram um comporta-
mento positivo e acima das expetativas, destacando-se, pelo 
segundo trimestre consecutivo, a evolução do indicador vendas 
homólogas, que exibiu um SRE de +56,5%, prenunciando um 
arranque de ano verdadeiramente auspicioso.
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- 85,2% das empresas aumentaram ou mantiveram as ven-
das face ao trimestre anterior e 15,8% diminuíram 
 
- A percentagem das empresas que considerou “bom” ou 
“razoável” o respetivo “nível de atividade” foi de 92,5% 
 
- 56,5% das empresas aumentaram as vendas face ao 
mesmo período do ano anterior 
 
- Os preços de venda apresentaram uma forte tendência de 
subida (51,6% das respostas, ponderadas pelos 25 grupos 
de produtos) 
 
- 32,1% das empresas prevê um aumento das vendas no 2º 
trimestre de 2021, contra apenas 2% que apontam para a 
diminuição, enquanto 65,9% aposta na manutenção. 

1º TRIMESTRE DE 2021 
 
Indicadores                         SRE - Saldo das respostas extremas (%) 
                                        Sector       Armazenistas      Retalhistas 

Vendas + 15,5 + 8,2 + 18,5 

Existências - 2,8 + 9,6 - 8,1 

Preços + 47,9 + 68,5 + 39,3 

Atividade + 22,5 + 31,5 + 14,3 

Vendas homólogas + 56,5 + 68,4 + 47,6 

VENDAS E STOCKS - 1º TRIMESTRE 2021 
(SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 



VENDAS 
 
Como já referimos, a percentagem das empresas que afirmou o 
aumento das vendas face ao período anterior registou um aumento 
substancial de 18,2% para 30,1%, ao mesmo tempo que a percen-
tagem das que referiram a sua diminuição caiu de 15,8% para 
14,6%, registando-se um saldo claramente positivo.

PREÇOS 
 
Relativamente aos preços de venda, desta vez a regra foi a do 
aumento (51,6% das respostas), registando-se apenas 3,7% das 
respostas no sentido da diminuição. O SRE foi de +47,9%, que 
compara com + 7% no 4º trimestre de 2020, +4,7% no 3º trimestre, 
+4,9% no 2º trimestre e +29,3% no 1º trimestre. Estes aumentos 
vão, como já referimos atrás, muito para além do que é o movimen-
to habitual de atualização das tabelas no início de cada ano.

De forma ainda mais significativa, o indicador vendas homólogas 
confirma a recuperação da dinâmica de crescimento que se tem 
solidificado desde 2018 e que só nos dois primeiros trimestres de 
2020 conheceu algum abrandamento. Assim, o conjunto do sector 
apresentou um saldo positivo elevado nas respostas extremas 
(56,5%). Em particular, no segmento armazenista, 68,4% das 
empresas inquiridas registaram um Aumento das vendas face ao 1º 
trimestre do ano anterior. No segmento retalhista esta percentagem 
atingiu os 47,6%. 
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VARIAÇÃO DOS VALORES DOS SALDOS DAS RESPOSTAS 
EXTREMAS FACE AO TRIMESTRE ANTERIOR

1º TRIMESTRE DE 2021 
(VARIAÇÃO DOS VALORES DO SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS - 

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

Vendas + 13,1 + 4,0 + 17,4 

Existências - 8,3 + 0,4 - 11,1 

Preços + 40,9 + 55,9 + 36,3 

Atividade + 5,8 + 9,7 + 3,8 

Vendas homólogas + 27,9 + 42,3 + 16,0 

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

Da mesma forma, a evolução trimestral dos valores assumidos pelos 
indicadores mostra uma clara aceleração face ao quarto trimestre de 
2020, com particular ênfase na variação dos preços de venda e, em 
sentido que será eventualmente positivo (amenos que indicie proble-
mas de abastecimento), a diminuição das existências.

A forte aceleração da atividade do sector no 1º trimestre do ano, vai 
muito para além do normal, uma vez que após o pico das vendas 
que normalmente corresponde ao terceiro trimestre, na ausência de 
fatores extraordinários, os dois trimestres seguintes são, normal-
mente, os de menor atividade no ciclo anual. Este aumento das ven-
das indicia, de certa forma, que o sector estará a retomar a taxas de 
crescimento mais próximas das que se estimavam antes da ocorrên-
cia da pandemia.  
 
Por sua vez, o aumento dos preços de venda, pelo segundo tri-
mestre consecutivo, comprova a persistência de fatores que resul-
tam das circunstâncias da pandemia que afetaram os custos de 
logística em geral e, em particular, os preços das matérias-primas, 
criando um cenário que deverá prosseguir até próximo do final do 
ano e que poderá vir a ter consequências negativas no crescimen-
to da atividade, na medida em que se concretizem roturas de 
stocks e/ou em que os aumentos de custos não possam ser absor-
vidos sem prejuízos significativos. 

VENDAS 

VOLUME DE VENDAS COMPARADO 
COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR 

 (SRE - SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 



Como seria normal nesta época, foi o subsector armazenista, mais a 
montante, quem apresentou um SRE mais elevado (+68,5%), 
enquanto o subsector retalhista registou um SRE de +39,3%.  
 
As respostas no sentido do aumento dos preços de venda incidiram 
generalizadamente sobre todos o os produtos, não havendo nenhum 
grupo que tenha registado uma maioria de respostas no sentido da 
descida. Em todo o caso, os grupos de produtos que mesmo assim 
registaram alguns casos (minoritários) de redução de preços e ape-
nas ao nível dos retalhistas, foram os “Artefactos de Cimento”, os 
“Pavimentos de Madeira e Cortiça”, os “Móveis e Equipamentos de 
Cozinha (lava-loiças, exaustores, etc.)” e os “Azulejos, ladrilhos e 
mosaicos”. 
 
CONDIÇÕES DE CRÉDITO 
 
A estabilidade nas condições de crédito dos fornecedores manteve-se 
como regra neste 1º trimestre de 2021, opção que registou 87,5% das 
respostas. Ao contrário do trimestre anterior, verificou-se uma tendên-
cia ligeira para um agravamento das condições praticadas pelos for-
necedores (SRE -2,5%), que se circunscreveu, todavia, ao segmento 
retalhista (SRE -8,8%). Nas empresas armazenistas, as respostas 
concentraram-se todas na manutenção das condições praticadas 
pelos fornecedores.

PRAZOS DE RECEBIMENTO 
 
Ao nível dos prazos de recebimento de clientes, manteve-se a tendência 
de aumento, apesar de se notar também um acréscimo do número de 
respostas que indicam a sua diminuição. 
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O número das respostas que informaram o aumento dos prazos 
de recebimento foi de 17,5%, que compara com 14,3% no 4º tri-
mestre de 2020. Desta vez, 12,5% das empresas inquiridas infor-
maram a redução dos prazos de recebimento, um pouco mais que 
os 11,9% observados no período anterior. O subsector retalhista, 
ao contrário do que excecionalmente se verificou no período ante-
rior, foi menos afetado, tendo registado uma percentagem idênti-
ca no sentido do aumento à observada no da diminuição dos pra-
zos de recebimento (14,3%). No subsector armazenista, por seu 
lado, a percentagem das respostas no sentido do aumento dos 
prazos foi de 21,1%, superando claramente a dos que indicaram 
a sua redução (10,5%). 
 
CONCORRÊNCIA 
 
No que diz respeito à concorrência intrassectorial voltou a aumen-
tar o número de respostas que denunciaram o seu aumento, em 
particular no subsector armazenista (26,3%, contra 17,4% no tri-
mestre anterior).

No subsector retalhista a percentagem de respostas no sentido do 
aumento, ainda que menos expressiva que no 4º trimestre de 2020, 
manteve-se relativamente elevada, passando de 21,1% para 14,3% 
neste período. 
 
ATIVIDADE 
 
A evolução positiva das vendas face ao esperado para a maioria das 
empresas, refletiu-se, naturalmente, na apreciação que as empresas 
transmitiram relativamente ao nível de atividade alcançado durante o 
período de janeiro a março, apesar de este não ser, em termos de 
sazonalidade, favorável. 

CONDIÇÕES DE CRÉDITO

PRAZOS DE RECEBIMENTO

CONCORRÊNCIA

PREÇOS
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Embora não seja para já previsível o abrandamento da procura, 
nem sequer a médio prazo, atendendo nomeadamente ao aumen-
to sustentado do número de licenças de construção e a retoma do 
crescimento do número de licenças para reabilitação que se re-
gistou no primeiro trimestre do ano, deveremos ter em atenção 
alguns constrangimentos e ameaças que já existem ou podem vir 
a concretizar-se nos próximos meses e são suscetíveis de afetar 
a atividade. 
 
Desde logo, a mais crítica, a falta de mão-de-obra, que, a menos 
que se caminhe rapidamente para alternativas de pré-fabricação e 
industrialização da construção, pode vir a impedir o crescimento 
do sector. 
 
O mais curto prazo teremos que lidar com as perturbações causa-
das pelo forte e rápido crescimento dos preços dos materiais e 
com as dificuldades de abastecimento que podem inviabilizar ou 
atrasar negócios enquanto a normalidade não regressar ao siste-
ma logístico global, o que pode tardar ainda alguns meses. 
 
Por último, deveremos estar atentos á evolução da situação finan-
ceira dos nossos clientes, que pode ser rapidamente deteriorada 
pela dificuldade em integrar as subidas de preços já referidas, 
quer pelos efeitos que poderão ser devastadores de uma má reso-
lução da questão das moratórias que terminam no final do próximo 
mês de setembro. 
 
 

A este aumento da intensidade não é estranho o peso que a cons-
trução nova de edifícios de habitação tem vindo a assumir no con-
texto do mercado, assim como a prioridade assumida pelas famí-
lias em fazer melhorias no conforto das suas habitações ou 
mesmo na procura de uma nova casa. 
 
Na verdade, o estímulo para melhorar a qualidade e o conforto do 
espaço/casa em que se passou a estar mais tempo, encontrou, 
também, a oportunidade financeira gerada pela falta de “melho-
res” alternativas para gastar o rendimento (restaurantes fecha-
dos, viagens proibidas, menos necessidade de roupa nova, …). 
 
Se juntarmos a tudo isto os apoios concedidos para a melhoria da 
eficiência energética dos edifícios e o facto e se realizarem elei-
ções autárquicas este ano, é bem possível que, uma vez mais, o 
crescimento das vendas venha mesmo a ultrapassar as melhores 
expetativas. 

VENDAS PREVISTAS E VENDAS REALIZADAS 
(SALDO DAS RESPOSTAS EXTREMAS) 

Assim, embora traduzindo uma quebra ligeira face ao trimestre anterior 
(38,1%), 30% das empresas consideraram que o nível de atividade foi 
bom e mais 62,5% classificaram-no como SATISFATÓRIO, fazendo o SRE 
fixar-se nos +22,5% (que compara com +16,7% no período anterior). 
Por outro lado, as respostas que consideraram a atividade deficiente, 
reduziram-se de forma muito significativa, de 21,4% no 4º trimestre de 
2020 para 7,5% neste período. 

Assinale-se, todavia, que entre as empresas armazenistas inquiridas a 
percentagem de respostas que consideraram a respetiva atividade boa 
atingiu os 36,8%. No subsector retalhista a percentagem das empresas 
que manifestaram uma apreciação positiva do nível de atividade redu-
ziu-se de 31,6% para 23,8%. A “falta de encomendas” foi a principal 
causa de perturbação da atividade apontada pelas empresas retalhistas 
(50%), enquanto o “não cumprimento de prazos de entrega pelos forne-
cedores”, foi o fator mais importante mencionado pelas armazenistas 
(100%), invertendo-se a situação observada no trimestre anterior. 
 
FINANCIAMENTO BANCÁRIO 
 
O recurso ao crédito bancário pelas empresas do sector, aumentou 
ligeiramente, tendo sido referido por 27,5% das respostas.  Ao contrário 
do trimestre anterior, a percentagem foi maior entre as empresas arma-
zenistas (31,6%) que entre as retalhistas (23,8%). Todas as respostas 
dos armazenistas referiram o financiamento corrente como destino, 
enquanto entre os retalhistas a percentagem dividiu-se entre 14,3% 
que usaram o crédito para financiamento corrente e 9,5% que o usaram 
para investimento. Todos consideraram fácil o acesso ao crédito. 
 
PREVISÃO PARA O 2º TRIMESTRE DE 2021 
 
As previsões para o segundo trimestre do ano traduzem, como seria de 
esperar, a perspetiva de um aumento substancial da atividade por fato-
res que serão, não obstante a pandemia, essencial e logicamente, 
sazonais, tanto mais que a dinâmica da procura, quer no sector imobi-
liário, quer nas obras de construção, incluindo obras públicas, está a 
crescer de intensidade, colocando, inclusive, a questão da escassez de 
mão-de-obra no topo das preocupações.

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

PERSPETIVAS PARA O 2º TRIMESTRE DE 2021  
 
Indicadores                         SRE - Saldo das respostas extremas (%) 
                                        Sector       Armazenistas      Retalhistas 

Cart. Encomendas + 25,6 + 22,0 + 27,1 

Vendas + 30,1 + 27,4 + 31,2 

Enc. Fornecedores + 20,0 + 15,1 + 22,0 

Existências - 6,5 + 5,5 - 11,5 



Fogos em Construções Novas para Habitação (Valores Trimestrais nº) 
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Apreciação Global 
 
O primeiro trimestre de 2021 revela um novo 
impulso na atividade do sector da construção, 
que se seguiu a uma segunda metade do ano 
de 2020 que havia sido já de forte recuperação, 
após aquele período que coincidiu generica-
mente com o segundo trimestre em que alguns 
trabalhos foram prejudicados devido à pertur-
bação provocada pela primeira vaga da pande-
mia. 
 
Todavia, devemos sublinhar que, o índice de 
produção trimestral no sector da construção e 
obras públicas aparece, uma vez mais, um 
pouco desalinhado com os restantes indicado-
res, tendo diminuído 0,76% face ao último tri-
mestre de 2020. Esta diminuição ficou a de -
ver-se, sobretudo, ao segmento da construção 
de edifícios que diminuiu 1,50% enquanto o 
segmento das obras de engenharia aumentou 
0,26%. Em termos homólogos, o índice de 
produção total diminuiu 1,63% e foi influencia-
do negativamente, uma vez mais, pelo seg-
mento da construção de edifícios que registou 
uma diminuição de 3,11%, contrariamente ao 
segmento das obras de engenharia que apre-
sentou um aumento de 0,52%.  
 
Tal como referimos no estudo anterior, embora 
seja verdade que atividade da construção tenha 
sido afetada pela pandemia, tal não significa 
que o nível de atividade se tenha reduzido, mas 
que, porventura, sobretudo em obras de maior 
dimensão, as restrições e confinamentos, tenha 
prejudicado a organização dos trabalhos e a 
produtividade.  

Assim, a relação entre o nível de atividade do 
mercado da construção e o índice de produ-
ção calculado pelo INE com base em inquéri-
tos a uma amostra de empresas de constru-
ção não deverá ser considerada sem precau-
ções, uma vez que este último não inclui, 
nomeadamente, o grosso das atividades de 
manutenção e pequenas obras de renova-
ção, bem como a autoconstrução e a bricola-
ge. A evolução positiva das vendas da maioria 
dos produtos, nomeadamente o cimento, con-
firmam esta afirmação. 
 
A evolução do número de licenças de obras 
emitidas regressou a terreno positivo, refor-
çando a dimensão da carteira de obras ainda 
para além do valor atingido antes da pande-
mia. 
 
Com efeito, o número de edifícios licenciados 
registou um aumento de 11,5% relativamente 
ao 4º trimestre do ano anterior. Em termos 
homólogos, verificou-se também um aumento 
de 7,0%. A variação média anual do número 
de edifícios licenciados no trimestre termina-
do em março de 2021 foi marginalmente posi-
tiva (0,1%), embora este resultado esteja con-
taminado pelos baixos números registados 
durante o primeiro confinamento. 
 
No que se refere à evolução do licenciamento 
relativo às construções novas para habitação 
familiar, o primeiro trimestre de 2021 registou, 
um aumento de 16,2% quando comparado 
com o último trimestre de 2020. A taxa de 
variação homóloga foi de 14,0% e a taxa da 
variação média anual foi de 6,8%, evidencian-
do a enorme dinâmica deste segmento. 

Embora a variação do número de fogos 
licenciados nem sempre coincida com o 
número de edifícios de habitação licencia-
da nem com a respetiva área total, depen-
dendo da tipologia dos edifícios sujeitos a 
licenciamento, desta vez apresentaram 
comportamentos semelhantes. Assim, o 
número total de fogos licenciados em 
construções novas para habitação familiar 
no primeiro trimestre de 2021 aumentou 
face ao trimestre anterior 3,3%. Da 
mesma forma, a taxa de variação homólo-
ga neste trimestre foi e 6,8% e a taxa da 
variação média anual atingiu os 5,1%. O 
número de fogos licenciados em edifícios 
novos para habitação no último ano termi-
nado em março de 2021 rondou os 
25.490. 
 
Contrariando a tendência observada ao 
longo de todo o ano de 2020, o número de 
licenças de obras de reabilitação registou 
um aumento de 8,4% face ao trimestre 
anterior. Em termos homólogos, o aumen-
to foi da ordem dos 1,5%. A variação 
média anual no trimestre terminado em 
março de 2021 apresentou, todavia, um 
valor negativo de 8,3% que fica a dever-se 
não só ao abrandamento observado ao 
longo de todo o ano de 2020, mas sobretu-
do ao valor anormalmente baixo registado 
no segundo trimestre de 2020 devido ao 
confinamento. 
 
Apesar do grande motor da reabilitação 
no passado recente e até 2019, o aloja-
mento local, ter perdido peso, estão a sur-
gir, quer no domínio da habitação para 
venda, ou para arrendamento, ou no 
domínio comercial ou da hotelaria, novos 
projetos que vêm juntar-se ao enorme 
mercado da renovação dos edifícios, que 
advém da necessidade (tornada mais evi-
dente com os confinamentos) de intervir 
na modernização dos edifícios e na 
melhoria da eficiência energética, sobre-
tudo nos que foram construídos até ao 
final do século passado. Isto para não 
falar dos incentivos que estão a chegar 
(cerca de 620 milhões de euros) no âmbi-
to do PRR, para gastar até 2025. 
 
As perspetivas para a atividade são clara-
mente positivas, mesmo que olhemos só 
para os mercados privados. A grande 
questão está mesmo em saber se conse-
guiremos aproveitar completamente e 
realizar os grandes investimentos públi-
cos em construção, seja em habitação, 
equipamentos sociais ou infraestruturas 
que estão previstos no referido PRR…  
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Edifícios Licenciados (Valores Trimestrais nº) 

Obras Licenciadas 
 
No 1º trimestre de 2021, o número 
de edifícios licenciados registou um 
aumento de 11,5% relativamente ao 
4º trimestre do ano anterior. Em ter-
mos homólogos, verificou-se tam-
bém um aumento de 7,0%.  

Quando analisamos em termos de 
regiões, podemos ver que a maior 
parte dos edifícios licenciados estão 
localizados no Norte, como habi-
tualmente. 
 

Todas as regiões aumentaram o 
número de fogos licenciados no 1º 
trimestre do ano, quando compara-
do com o trimestre anterior. 
 
Em termos homólogos, na maior 
parte das regiões o número de edi-
fícios licenciados aumentou com a 
exceção da região RA Açores.

Edifícios Licenciados (1º Trimestre 2021) 

Edifícios Licenciados por Regiões
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A variação média anual do número de 
edifícios licenciados no trimestre termi-
nado em março de 2021 foi positiva 
(0,1%).

No que se refere à evolução do licen-
ciamento relativo às construções 
novas para habitação familiar, o pri-
meiro trimestre de 2021 registou, um 
aumento de 16,2% quando compara-
do com o último trimestre de 2020. A 
taxa de variação homóloga foi de 
14,0%, e a taxa da variação média 
anual foi de 6,8%, ambas positivas.

Por sua vez, o número total de fogos 
licenciados em construções novas 
para habitação familiar no primeiro tri-
mestre de 2021 aumentou face ao tri-
mestre anterior 3,3%. Da mesma 
forma, a variação homóloga neste tri-
mestre foi positiva (6,8%), assim como 
a variação média anual que se cifrou 
nos 5,1%.  
 
 
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 trimestral, depara-
mo-nos com diminuições nas regiões 
do Norte, AM Lisboa e Alentejo, 
enquanto as restantes regiões au -
men taram e com destaque para a 
região do Algarve que teve um 
aumento de 52%. 
 
Em termos homólogos, com exceção 
do AM Lisboa e RA Madeira, as varia-
ções registadas foram positivas.

Licenciamento de Obras (Valores Trimestrais nº)

Fogos Licenciados (1º Trimestre 2021)

Edifícios Licenciados (Variação Média Anual)
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Licenças para Obras de Reabilitação (Valores Trimestrais Nº)Obras de Reabilitação 
 
O número de licenças de obras de 
reabilitação registou um aumento de 
8,4% face ao trimestre anterior. Em 
termos homólogos, o aumento foi da 
ordem dos 1,5%. A variação média 
anual no trimestre terminado em 
março de 2021 apresentou, todavia, 
um valor negativo de 8,3% que fica 
a dever-se ainda ao valor anormal-
mente baixo registado no segundo 
trimestre de 2020 devido ao confina-
mento. 
 
 
Produção na Construção 
e Obras Públicas 
 
O índice de produção no sector da 
construção e obras públicas no pri-
meiro trimestre de 2021 diminuiu 
0,76% face ao último trimestre de 
2020. Esta diminuição ficou a de -
ver-se, sobretudo, ao segmento da 
construção de edifícios que dimi-
nuiu 1,50% enquanto o segmento 
das obras de engenharia aumentou 
0,26%. 
 
Em termos homólogos, o índice de 
produção total diminuiu 1,63% e foi 
influenciado pelo segmento da 
construção de edifícios que registou 
uma diminuição de 3,11%, contraria-
mente ao pelo segmento das obras 
de engenharia que apresentou um 
aumento de 0,52%.  
 
Em termos de variação média anual 
observou-se, também, uma varia-
ção negativa do índice de produção 
total de 3,63%, sendo que o índice 
relativo à construção de edifícios 
diminuiu 4,32% e o das obras de 
engenharia 2,60%. Mais uma vez, 
notamos a influência dos dados 
relativos ao segundo trimestre de 
2020. 
 

Índice Trimestral de Produção na Construção e Obras Públicas 
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Vendas de Cimento 
 
No primeiro trimestre de 2021 as vendas de 
cimento das empresas nacionais para o mer-
cado interno aumentaram, em termos homó-
logos, 10,5%.  
 
De acordo com os Inquéritos de Opinião da 
Comissão Europeia, o índice de confiança no 
sector da construção e obras públicas teve 
uma ligeira subida relativamente ao trimestre 
anterior, fixando-se nos -13,4 pontos. 
 
Emprego 
 
No primeiro trimestre de 2021, o emprego na 
construção e obras públicas registou uma 
taxa de variação homóloga de 0,23% e uma 
taxa de variação trimestral de 0,16%, valores 
que comparam com -0,10% e 0,43% respeti-
vamente, observados no quarto trimestre de 
2020.  
 
A variação média nos últimos 12 meses ter-
minados em março foi de -0,6% (-0,5% em 
dezembro 2020). 
 
Remunerações 
 
No primeiro trimestre de 2021, o índice de 
remunerações registou uma taxa de variação 
homóloga de -1,87%, e uma variação trimes-
tral de -11,13% (devido ao efeito subsídio de 
Natal pago no 4º trimestre), valores que com-
param com -0,84% e 6,95% respetivamente, 
observados no último trimestre de 2020.  
 
A variação média nos últimos 12 meses ter-
minados em março foi de -1,1% (-1,0% 
dezembro 2020). 
 
Taxas de Juro 
 
A taxa de juro implícita no conjunto dos con-
tratos de crédito fixou-se, no mês de março 
de 2021, em 0,841%, que corresponde a 
uma diminuição de 0,056 pontos percentuais 
face à registada no mês de dezembro 2020. 
 
Nos contratos para “Aquisição de Habi ta ção”, 
a taxa de juro observada em março 2021 foi 
de 0,858%, tendo diminuído 0,057 p.p. em 
relação à taxa observada em dezembro 
2020.  
 
FONTE: INE

Vendas de Cimento e Indicador de Confiança na Construção 

Taxa de Juro do Crédito à Habitação
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Rendas habitacionais descem 6% desde o início da pandemia
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As rendas das casas desceram 6,0% em Portugal 
(Continental) desde o início da pandemia. Em Lisboa, 
a descida no período que assinala um ano completo 
de pandemia, nomeadamente entre o 1º trimestre de 
2020 e o 1º trimestre de 2021, é de 18% e no Porto é 
de 8%. Estas taxas de variação homóloga são apura-
das para o 1º trimestre de 2021 no âmbito do Índice de 
Rendas Residenciais, o qual monitoriza o comporta-
mento do mercado de arrendamento residencial, tendo 
por base as rendas dos novos contratos realizados. A 
nível nacional, a taxa de variação homóloga no 1º tri-
mestre de 2021 agravou-se de forma expressiva face 
ao final de 2020, quando esse indicador era de -0,7%, 
entrando em terreno negativo pela primeira vez em 
mais de seis anos. Em termos trimestrais, as rendas 
no país também registam uma tendência decrescente. 
No 1º trimestre de 2021 reduziram 2,6% face ao 4º tri-
mestre de 2020, consolidando quatro trimestres con-
secutivos de decréscimo. 

O volume de transações neste período que coincide 
com o segundo confinamento geral fica 57% acima 
dos cerca de 31.600 fogos vendidos durante o primeiro 
confinamento, correspondente ao 2º trimestre de 
2020. A atividade apresenta ainda uma evolução posi-
tiva face ao último trimestre de 2020, registando uma 
subida de 5% relativamente às 47.200 unidades vendi-
das nesse período. Este desempenho foi transversal a 
todas as regiões, apurando-se crescimentos trimes-
trais de 6% das vendas de habitação nas Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e do Porto, bem como no 
Algarve. Face ao período do anterior confinamento, as 
vendas aumentaram 47% na AM Lisboa, 46% na AM 
Porto e 76% no Algarve. No 1º trimestre de 2021, esti-
ma-se que tenham sido transacionados cerca de 
17.150 fogos na AM Lisboa, 8.120 na AM Porto e 
3.900 no Algarve. 
 
Nos casos das cidades de Lisboa e Porto, em ambas 
o crescimento trimestral das vendas foi de 6% e o 
crescimento entre confinamentos de 47%. Lisboa 
registou 3.820 casas vendidas no 1º trimestre do ano 
e o Porto 2.250 unidades transacionadas.  

No 1º trimestre de 2021 foram vendidas cerca de 49.600 casas em 
Portugal Continental, de acordo com as projeções realizadas a partir da 
informação reportada pelos mediadores imobiliários ao SIR - Sistema de 
Informação Residencial.  

Venda de casas em Portugal cresce 57% entre os dois confinamentos 

Estatísticas 
Mercado Imobiliário
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Preços das casas sobem 0,9% em abril 

sentimento Portuguese Housing Market Survey 
(PHMS) de março. 
 
Pela primeira vez desde fevereiro do ano passado, o 
Índice de Confiança do PHMS entrou em terreno posi-
tivo. Este índice projeta as expetativas dos operadores 
de mercado quanto à atividade futura de vendas e pre-
ços da habitação. Em março de 2021 atingiu um valor 
de 6 pontos, valor que compara com os -68 pontos 
verificados aquando do despoletar da pandemia, em 
março de 2020. 
 
O inquérito de março revela que as expetativas de 
vendas no curto-prazo melhoraram bastante, com o 
saldo líquido de respostas a passar de -11% em feve-
reiro para +22% em março. Trata-se da leitura mais 
forte da série desde 2018, antecipando-se uma subida 
no volume de vendas nos próximos 3 meses para 
todas as regiões. 
 
Em termos do preço das casas, as expetativas para os 
próximos 12 meses deslocaram-se para território posi-
tivo pela primeira vez desde julho do ano passado, 
atingindo-se um saldo líquido de respostas de +16%.  
 
 

Ao fim de um ano de pandemia, as expetativas dos promotores e 
mediadores imobiliários quanto à evolução das vendas e preços no 
mercado residencial voltaram a ser positivas, mostra o inquérito de 

O preço de venda das casas em Portugal Continental 
subiu 0,9% em abril face ao mês anterior. A evolução 
dos preços é apurada no âmbito do Índice de Preços 
Residenciais. Ainda que não vá além de 1,0%, trata-se 
de uma das variações mensais mais expressivas 
desde março de 2020, mês que assinalou o início da 
pandemia. De facto, só em dezembro de 2020, a valo-
rização em cadeia registou uma evolução positiva 
mais vincada, atingindo precisamente 1,0%. Em ter-
mos homólogos, os preços das casas registam uma 
subida de 3,0% em abril, numa ligeira aceleração face 
à variação homóloga de 2,6% observada nos dois 
meses anteriores. Ainda assim, a valorização homólo-
ga agora registada mantém-se muito distante da 
observada há um ano atrás, quando tal indicador se 
situava em 15,0%. O preço médio de venda das casas 
em Portugal Continental atingiu os 1.723€/m2 em abril, 
apurando-se um tempo médio de venda das habita-
ções de 6 meses. 

Mediadores e promotores otimistas pela primeira vez desde início da pandemia 

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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1 - INTRODUÇÃO 
 
A evolução das alterações climáticas provocada pelo aumento da 
concentração de emissões de gases com efeito de estufa e pela 
poluição atmosférica é considerado um dos maiores desafios atuais 
enfrentados pela humanidade, com consequências globais sérias 
para o meio ambiente, a saúde pública e a economia [1]. Segundo as 
Nações Unidas, a indústria da Construção é das que mais contribui 
para este fenómeno, com um impacto significativo no aquecimento 
global, tendo sido responsável por 36% do consumo de energia e 
39% das emissões de CO2 em 2018, em que 11% foram resultantes 
da produção de materiais de construção, como o aço, o cimento e o 
vidro [2]. Neste sentido, nos últimos anos as questões relacionadas 
com sustentabilidade desta indústria têm ganho uma grande relevân-
cia, no desígnio de serem encontradas soluções construtivas basea-
das em materiais sustentáveis, que minimizem as emissões de CO2 e 
mitiguem o seu impacte ambiental. 
 
A utilização de materiais reciclados e o reaproveitamento de resíduos 
industriais no desenvolvimento de materiais de base cimentícia cons-
titui uma solução promissora do ponto de vista técnico e ambiental, na 
medida em que evita a deposição e acumulação de resíduos em ater-
ro, reduz o consumo de matérias-primas (devido à substituição parcial 
ou total de materiais naturais por materiais reciclados) e apresenta 
benefícios ambientais e económicos em resultado da redução das 
emissões atmosféricas. 
 
Ao longo dos últimos anos, a comunidade científica internacional tem 
explorado o potencial de utilização de subprodutos derivados de 
pneus usados na indústria da construção. As fibras de aço provenien-
tes da reciclagem de pneus (FAR - Fibras de aço recicladas) é exem-
plo desta situação, no reforço de betão para aplicações estruturais e 
não estruturais [3,4]. Globalmente estima-se serem consumidos por 
ano cerca de um bilião de pneus [5], e de acordo com a previsão de 
crescimento global dos meios de transporte que recorrem ao consu-
mo deste tipo de produto, este valor deverá aumentar nos próximos 
anos [6]. A gestão ambientalmente sustentável do destino final dos 
pneus usados é uma das prioridades do comércio dos pneus, visto 
que o aumento da quantidade deste tipo de resíduos constitui uma 
séria ameaça ao meio ambiente e à saúde pública [7]. A utilização de 
materiais reciclados provenientes de pneus usados tornou-se a estra-
tégia mais sustentável para viabilizar os investimentos na reciclagem 
dos pneus, contribuindo para a redução do consumo de energia glo-
bal e da pegada ecológica. Cerca de 15 a 25% do peso de um pneu 
é composto por metal [8]. As FAR são obtidas na indústria de recicla-
gem de pneus através de processos mecânicos e/ou térmicos, como 
a fragmentação mecânica, o método criogénico e a pirólise [9]. 
 
A adição de FAR ao betão traduz-se em benefícios similares aos 
reconhecidos pela incorporação de fibras de aço industriais (FAI) em 
materiais de matriz cimentícia, vulgarmente denominados por betão 
reforçado com fibras (BRF). De facto, a incorporação de FAR discre-
tas no betão reduz significativamente a fragilidade do comportamento 
do betão em tração, aumentando a sua resistência em fase pós-fen-
dilhado e sua capacidade de absorção de energia. Para além disso, 
as fibras diminuem a abertura das fendas que se desenvolvem para 

estados limite de serviço, do qual resultam benefícios em termos de 
durabilidade e integridade do betão. O betão reforçado com FAR 
será neste trabalho identificado pelo acrónimo BRFAR. O uso de 
FAR no betão poderá permitir ainda uma substituição parcial ou 
total das armaduras convencionais, reduzindo o prazo e os custos 
de construção e manutenção das estruturas. A heterogeneidade 
das FAR em termos de geometria, material e microestrutura poderá 
proporcionar uma pluralidade de mecanismos de reforço no betão 
que promovem a eficiência e durabilidade do BRFAR, desde que a 
composição do betão seja ajustada à sua presença. 
 
No presente trabalho pretende-se avaliar os benefícios técnicos e 
ambientais, ao nível do material, da utilização das FAR no reforço 
do betão, em alternativa às FAI. Para tal, foi realizado um programa 
experimental de caraterização do comportamento pós-fendilhação 
do BRFAR e do betão reforçado com fibras de aço industriais 
(BRFAI) constituído por ensaios de flexão em vigas e placas circu-
lares. Adicionalmente, efetuou-se uma análise inversa dos resulta-
dos experimentais para caraterização das propriedades de fratura 
dos BRFAR e BRFAI em modo I, nomeadamente através da deri-
vação da relação tensão-abertura de fenda e da energia de fratura. 
O impacte ambiental da incorporação das FAR no betão por com-
paração com as FAI foi avaliado através da utilização da metodolo-
gia de análise de ciclo de vida. 
 
2 - TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DO BRFAR 
 
As FAR utilizadas neste estudo foram obtidas por um processo de 
reciclagem de pneus de camiões usados, que consiste na trituração 
do pneu e na separação do aço da borracha por um processo ele-
tromagnético. No entanto, a maioria das FAR contém uma pequena 
percentagem de detritos de borracha aderidos à sua superfície que 
não foram removidos durante o processo de reciclagem dos pneus. 
As FAR apresentam geometria irregular com vários comprimentos 
e diâmetros (Fig. 1a). De acordo com as indicações do fornecedor, 
em média, as FAR utilizadas possuem 20 mm de comprimento 
(definido como a menor distância entre as extremidades da fibra), 
0.25 mm de diâmetro, uma esbelteza (relação entre comprimento e 
diâmetro) de 110 e uma resistência à tração de 2648 MPa. As FAI 
usadas para fins de comparação possuem extremidades dobradas 
e em média têm 33 mm de comprimento, 0.55 mm de diâmetro, 60 
de esbelteza e 1230 MPa de resistência à tração (Fig. 1b). 
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Figura 1 - Aspeto geral de multifibras e da geometria de uma fibra única:  
(a) FAR; (b) FAI

(a) (b)
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A composição do BRFAR foi definida com base numa metodo-
logia de otimização da compacidade sugerida por Barros et al. 
[10] que contempla numa primeira fase a otimização separada 
da composição da pasta ligante e da constituição do esqueleto 
sólido granular, incluindo a adição das FAR. Após esta fase, é 
definida a melhor percentagem de pasta ligante/esqueleto gra-
nular. Com o intuito de desenvolver um BRFAR de carácter 
mais sustentável, utilizaram-se cinzas volantes em substituição 
de 40% do volume de cimento, evitando-se um elevado consu-
mo de cimento e melhorando a estabilidade e fluidez do betão 
no estado fresco. Uma elevada percentagem de superplastifi-
cante (1.8% do peso do cimento) foi utilizada para promover a 
dispersão e desfloculação das partículas finas em suspensão, 
permitindo a redução de água da mistura e a melhoria da flui-
dez do betão. Em relação à fase sólida, o objetivo principal con-
sistiu em obter um esqueleto granular com a maior compacida-
de possível, sendo para isso necessário dispor de um número 
suficiente de agregados para assegurar uma curva granulométri-
ca contínua da mistura. Para o efeito, inicialmente realizaram-se 
várias misturas de meia areia e brita em diferentes percenta-
gens relativas e registou-se aquela que atingiu maior peso, e 
consequentemente, maior grau de empacotamento, tendo cor-
respondido a 55% de meia areia e 45% de brita. Pos te -
riormente, introduziu-se na mistura a areia fina, fazendo-se 
variar a percentagem volumétrica da mesma no volume total de 
agregados, mantendo constante as percentagens relativas de 
meia areia e brita obtidas anteriormente. Em cada mistura, 
acrescentou-se o volume correspondente a 75.8 kg de FAR por 
m3 de betão (assumindo que o volume total de agregados e 
fibras no betão é cerca de 55%), para que a composição fosse 
afinada considerando a perturbação que a presença das fibras 
introduz no empacotamento das partículas. Os resultados indi-
caram que a otimização era atingida para um esqueleto sólido 

A forma irregular das FAR constitui um importante fator que poten-
cia a formação de “balling” (ouriços de aglomerados de fibras) 
durante a produção do betão, na medida em que tendem a interli-
garem-se mais facilmente, mesmo antes de serem adicionadas à 
mistura. Deste modo, a definição da composição do betão com a 
correta seleção dos componentes mais adequados e as suas pro-
porções otimizadas, bem como a definição do procedimento ade-
quado para a preparação da mistura, é essencial para garantir a 
dispersão uniforme das fibras na mistura e evitar fenómenos de 
segregação e formação de “balling”. 
 
O BRFAR foi produzido com cimento Portland CEM I 42.5R (C), 
cinzas volantes (CV), três tipos de agregados (areia fina 0.15-1.19 
mm (AF), meia areia 0.30-4.76 mm (MA) e brita 4.76-19.10 mm 
(B)), água (A), um superplastificante à base de policarboxilato com 
a designação comercial MasterGlenium SKY 617 e 1% de FAR por 
volume de betão. Na Tabela 1 apresenta-se a dosagem de cada 
componente por m3 de BRFAR. Para efeitos de comparação, pro-
vetes de betão simples (BS) foram produzidos antes da adição das 
FAR, e o BRFAI foi produzido com igual composição da matriz 
cimentícia e com incorporação de 1% de FAI por volume de betão. 

Tabela 1 - Composição de 1 m3 de BRFAR

Tabela 2 - Resultados relevantes dos ensaios de compressão

ótimo de 10% de areia fina, 49.5% de meia areia e 40.5% de brita. 
A última fase do procedimento consistiu na determinação da quanti-
dade de pasta ligante a incluir na mistura, considerando a composi-
ção do esqueleto sólido e da pasta ligante definidos, e as recomen-
dações de Pereira [11] para obter um betão com boa homogeneida-
de e coesão, sem sinais de segregação. A mistura de BRFAR foi 
preparada com um volume de pasta ligante de 33%, a que corres-
pondeu uma razão água/cimento de 0.43 (o teor de água correspon-
deu a 50% do volume de pasta e 78% do volume de ligante). A água 
adicionada foi corrigida considerando o grau de saturação dos agre-
gados. 
 
A produção da mistura do BRFAR foi realizada num misturador pla-
netário de eixo vertical, tendo sido primeiro preparada a matriz e no 
final introduzidas as fibras gradualmente, com a misturadora em 
movimento e através de uma grelha metálica que permitia a sua 
separação. Este processo foi fundamental para se garantir uma dis-
tribuição homogénea das FAR na matriz do betão. 
 
A trabalhabilidade dos betões no estado fresco foi determinada atra-
vés do ensaio de abaixamento de acordo com as recomendações 
da EN 12350-2 [12]. O abaixamento médio obtido foi de 250 mm 
para o BS, 100 mm para o BRFAR e 130 mm para o BRFAI. De 
acordo com a EN 206:2013+A1 [13], o BS insere-se na classe de 
consistência S5 e os BRFAR e BRFAI na classe S3. Conforme espe-
rado, a adição de fibras ao betão fresco resultou numa perda de tra-
balhabilidade. No entanto, o BRFAR produzido de acordo com a 
composição definida, apresentou a mesma classe de consistência 
do BRFAI. 
 
A resistência à compressão e o módulo de elasticidade dos betões em 
estudo foram determinadas aos 28 dias em provetes cilíndricos de 150 
mm de diâmetro e 300 mm de altura, de acordo com a EN 12390-3 [14] 
e a EN 12390-13 [15], respetivamente. Os valores médios e respetivos 
coeficientes de variação (CoV) da resistência à compressão,    , e do 
módulo de elasticidade,      , apresentam-se na Tabela 2. 

Comparando os resultados obtidos com o BS e o BRFAR, foi obser-
vada uma ligeira diminuição da resistência à compressão e do 
módulo de elasticidade quando se adicionou as FAR à matriz do 
betão. Este facto poderá ser justificado pelo relativo elevado número 
de FAR e pela sua geometria heterogénea, o que no BRFAR promo-
ve o aumento do volume da interface fibra/matriz e provavelmente 
do índice de vazios na matriz. Além disso, o BRFAR foi produzido 
com um abaixamento muito inferior ao BS, o que afeta a homoge-
neidade e o teor de ar no betão. No entanto, no caso do BRFAI, de 
abaixamento semelhante ao BRFAR, ocorreu o oposto, tendo-se 
observado um ligeiro aumento da resistência à compressão e do 
módulo de elasticidade, quando comparado com o BS.
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3 - CARATERIZAÇÃO EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO PÓS-FENDILHAÇÃO 
DO BRFAR E DO BRFAI 
 
Com o intuito de avaliar o potencial das FAR no reforço do betão, 
foram realizados ensaios de flexão para caracterizar o comportamen-
to pós-fendilhação do BRFAR e compará-lo com o registado no 
BRFAI e no BS. Foram realizados ensaios de flexão a 3 pontos em 
vigas entalhadas de 600 mm de comprimento e secção transversal de 
150x150 m2, de acordo com a EN 14651+A1 [16] (Fig. 2). Os ensaios 
foram realizados em vigas de betão simples (BS), BRFAR e BRFAI 
sob controlo de deslocamento, utilizando a medição da flecha a meio 
vão como variável de controlo. Um transdutor de deslocamento adi-
cional foi utilizado para medir a abertura de fenda na face inferior da 
viga a meio vão - CMOD (Fig. 2). Este ensaio favorece a propagação 
estável da fenda, com início no entalhe localizado a meio vão, ao qual 
pode não corresponder a secção transversal mais frágil. Nestas cir-
cunstâncias, a resistência à tração por flexão pós-fendilhação poderá 
ser sobrestimada. 

Os valores médios e os correspondentes coeficientes de variação 
(CoV) da resistência à tração por flexão,      , e a energia absorvida 
até uma flecha de 3.5 mm,      (que representa a área sobre a curva 
força-flecha), foram de 4.43 MPa (6.27%) e 0.07 N/mm (0.77%) para 
o BS, 9.11 MPa (8.87%) e 4.25 N/mm (11.67%) para o BRFAR e 7.66 
MPa (8.17%) e 3.13 N/mm (10.87%) para o BRFAI. Verifica-se que 
até uma flecha de 3.5 mm, o BRFAR apresentou uma elevada resis-

Na Figura 3 apresentam-se as curvas médias Força/Resistência à fle-
xão-Flecha registadas em vigas de betão simples (BS), BRFAR e 
BRFAI aos 28 dias. 

tência à flexão e uma elevada capacidade de absorção de energia, 
quando comparados com os registados em BS. 
 
Com base na relação força-CMOD registadas nos ensaios de fle-
xão, os parâmetros das resistências residuais à tração por flexão 
                             foram calculados de acordo com a expressão 
(1), em que   é o vão da viga de ensaio, enquanto     e      são a lar-
gura e a distância entre a base do entalhe e a face superior da viga, 
respetivamente.  

A caraterização do comportamento pós-fendilhação do BRFAR e do 
BRFAI foi complementado com a realização de ensaios de flexão 
com placas circulares, de acordo com as recomendações da norma 
ASTM C1550 [17]. Nestes ensaios, placas com um diâmetro de 600 
mm e 60 mm de espessura, suportadas em 3 pontos cujos planos 
com o eixo de axissimetria formam entre si um ângulo de 120 graus, 
foram submetidas à flexão através da aplicação de uma carga ver-
tical central. Nestes ensaios foram registados a força aplicada e a 
correspondente flecha no centro da placa, tendo-se observado a 
formação, em geral, de 3 fendas (Fig. 4). Três transdutores de des-
locamento adicionais foram utilizados para medir a abertura das 
fendas na face inferior da placa a meio comprimento de cada fenda 
- CMOD (Fig. 4). Este ensaio é apropriado para avaliar a eficiência 
do reforço das fibras quando o betão é aplicado em estruturas do 
tipo casca ou laje, na medida em que a formação das fendas, que 
ocorre na placa com distintas orientações, mobiliza de forma mais 
realista os mecanismos de reforço das fibras neste tipo de estrutu-
ras, permitindo uma mais efetiva captação da influência da distribui-
ção e orientação das fibras do betão.

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 3 e confirmam a 
elevada eficiência no comportamento à flexão garantido pelas FAR, 
quando comparados com os proporcionados pelas FAI. A maior 
diferença nos parâmetros das resistências residuais obtidos com 
BRFAR e BRFAI observa-se para os níveis de abertura de fenda 
correspondentes aos estados limite de serviço (SLS),     . Com o 
aumento da abertura de fenda, os desempenhos de ambos os 
betões tenderam a aproximar-se, sugerindo que estes se tornam 
semelhantes para estados limite último (ULS),       .

Figura 2 - Procedimento de ensaio à flexão de vigas entalhadas de 3 pontos

Figura 3 - Curvas médias Força/Resistência à flexão vs. Flecha obtidas 
em vigas de BS, BRFAR e BRFAI

Tabela 3 - Resultados dos ensaios de flexão a 3 pontos em vigas 
entalhadas

Figura 4 - Procedimento de ensaio à flexão de placas circulares sob 3 
pontos

(1)



As curvas médias Força-Flecha registadas em placas de BRFAR e 
BRFAI aos 28 dias encontram-se apresentadas na Figura 5. Os 
valores médios e correspondentes CoV da energia absorvida até 
uma flecha de 40 mm,        (que representa a área sob a curva for -
ça-flecha), foram 307.4 J (11.16%) para o BRFAR e 258.5 J 
(11.36%) para o BRFAI. À semelhança do verificado nos ensaios 
de flexão com as vigas, nos ensaios de flexão com as placas o 
BRFAR também apresentou maior resistência de flexão e de 
absorção de energia durante o processo de abertura de fendas 
que os registados em BRFAI. O melhor desempenho observado 
no BRFAR poderá ser explicado pela elevada esbelteza e número 
de FAR presente neste betão, quando comparado com o BRFAI 
[18]. Em coerência com os resultados registados nos ensaios de 
flexão em vigas entalhada, também nas placas circulares o maior 
benefício das FAR em relação às FAI é na fase de menor abertura 
de fenda, aproximando-se o desempenho de ambos.

4 - DETERMINAÇÃO DAS LEIS CONSTITUTIVAS DO BRFAR E DO BRFAI 
 
Para o dimensionamento de elementos estruturais em BRF, a pri-
meira etapa passa pela definição da lei constitutiva do material. 
 
Após a realização dos ensaios de flexão, efetuou-se uma análise 
inversa dos resultados experimentais para avaliar as propriedades 
de fratura em modo I dos betões, nomeadamente através da deri-
vação da relação tensão-abertura de fenda do BRFAR e do BRFAI. 
Para tal, as curvas experimentais Força versus Flecha obtidas nos 
ensaios de flexão de 3 pontos com vigas entalhadas e nos ensaios 
de flexão com placas circulares foram simuladas utilizando a ferra-
menta de análise inversa, COFIT [19]. Na análise inversa, para as 
propriedades dos materiais, considerou-se os valores da Tabela 1 
para o módulo de elasticidade, 3.74 MPa e 4.10 MPa para a resis-
tência à tração do BRFAR e BRFAI, respetivamente (obtida expe-
rimentalmente em ensaios de tração indireta), 5 mm e 8.25 mm 
para a abertura de fenda máxima no BRFAR e no BRFAI, respeti-
vamente (correspondente ao valor médio teórico do comprimento 
de embebimento de uma fibra que atravessa uma fenda ativa, isto 
é, ¼ do comprimento da fibra) e um diagrama quadrilinear para a 
relação tensão-abertura de fenda. 
 
Na Figura 6 verifica-se que as curvas numéricas obtidas foram 
muito próximas das curvas experimentais, o que é indicador de 
que o diagrama quadrilinear tensão-abertura de fenda tem capa-
cidade de simular com rigor o comportamento pós-fendilhação do 
BRFAR e do BRFAI. A representação gráfica das relações ten-
são-abertura de fenda obtidas encontra-se na Figura 7. Pelos 
resultados obtidos verifica-se que o desempenho pós-fendilha-
ção do BRFAR é comparável ou até superior ao do BRFAI. 
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Figura 5 - Curvas médias Força vs. Flecha obtidas com placas de 
BRFAR e BRFAI

Figura 6 - Análises inversas dos ensaios de flexão realizados com 
BRFAR e BRFAI em: (a) Vigas entalhadas; (b) Placas circulares

Figura 7 - Relações tensão de tração-abertura de fenda obtidas por análise 
inversa dos ensaios de flexão em (a) Vigas entalhadas; (b) Placas circulares

(a)

(b)

(a)

(b)
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5 - IMPACTE AMBIENTAL DO BRFAR E DO BRFAI 
 
Para avaliar o impacte ambiental do BRFAR, em comparação com o 
BRFAI, foi utilizada a metodologia de análise de ciclo de vida (ACV) 
baseada nas normas ISO 14040:2006 [20] e 14044:2006 [21] e na 
norma EN 15804:2012+A1 [22]. Esta metodologia compreende, 
quando possível, a determinação quantitativa de todas as extrações 
de recursos e emissões para o ambiente ao longo de todo o ciclo de 
vida, de “berço” a “berço” (“from cradle to cradle”). Com base nestes 
dados são avaliados os potenciais impactes nos recursos naturais, no 
ambiente e na saúde pública. Contudo, na ACV realizada neste tra-
balho, o sistema de produto em estudo foi limitado à extração e pro-
cessamento da matéria-prima, uma vez que o transporte da maté-
ria-prima e o processo de produção do BRFAR e do BRFAI foram 
considerados idênticos entre si (Fig. 8). De acordo com Filippo et 
al. [23], a etapa da matéria-prima representa aproximadamente 
94% do impacte ambiental da fase de produção do betão. 

Na realização da ACV, a seleção da unidade funcional é muito rele-
vante no desempenho da avaliação ambiental, principalmente quan-
do se pretende comparar produtos. Neste caso, foram selecionadas 
duas unidades funcionais, uma unidade de volume de betão (1 m3) e 
uma unidade de volume por desempenho mecânico do betão (1 MPa 
de resistência à tração indireta). Enquanto a unidade funcional 1 m3 
de volume de betão permite a avaliação do impacte ambiental a uma 
escala material, a utilização de um indicador de desempenho como 
unidade funcional permite a avaliação do impacte ambiental a uma 
escala estrutural, onde é considerado o volume efetivo de betão 
necessário para o desempenho mecânico de 1 MPa de resistência à 
tração indireta [24]. 
 
5.1 - INVENTÁRIO DO CICLO DE VIDA 
 
Esta etapa da ACV envolve a recolha de dados que identifica e quan-
tifica as entradas e saídas de e para o ambiente, nomeadamente, as 
entradas das diversas matérias-primas, água e energia, bem como as 
emissões para a atmosfera e descargas para o solo e a água, do sis-
tema de produto investigado. Neste estudo, foram selecionadas dife-
rentes fontes para a recolha de dados, de acordo com a seguinte 
ordem: dados fornecidos pelos fornecedores, declarações ambientais 
de produto (EPDs) e bases de dados e artigos científicos relaciona-
dos com o material ou processo em estudo. 
 
Os dados de entrada para o inventário do ciclo de vida das fibras (FAR 
e FAI) foram fornecidos pelos fornecedores em termos de energia alo-
cada, consumos de materiais, resíduos e transporte (por motivos de 
confidencialidade, estes dados não são apresentados neste artigo). 
 
O impacte ambiental do cimento foi obtido da base de dados ELCD 
(“European Life Cycle Database”), considerando o processo de fabri-
co do cimento Portland apresentado em “ELCD 3.2: Portland cement 
(CEM I); CEMBUREAU production mix, at plant, CEMBUREAU tech-
nology mix, EN 197-1”. O impacte ambiental das cinzas volantes e do 
superplastificante foi definido por duas EPDs internacionais [25,26]. O 
impacte ambiental dos agregados e da água foi considerado com 

dados adaptados de artigos científicos publicados na literatura 
[27,28]. Os dados referentes a consumos de eletricidade, combus-
tível, água, transporte e gestão de resíduos, relativo à produção das 
matérias-primas (exceto das fibras) foram estimados a partir da 
base de dados ELCD, atendendo às fronteiras do sistema dos pro-
dutos (condições geográficas, temporais e tecnológicas). 
 
5.2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTE DO CICLO DE VIDA 
 
O impacte do ciclo de vida foi avaliado através da análise das 8 
categorias de impacte ambiental requeridas para as EPD pela EN 
15804:2012+A1 [22]: as alterações climáticas expressas em poten-
cial de aquecimento global (GWP), o potencial de destruição da 
camada de ozono estratosférico (ODP), potencial de oxidação foto-
química (POCP), potencial de acidificação do meio ambiente (AP), 
potencial de eutrofização (EP), esgotamento de recursos abióticos 
(ADP) - elementos/reservas finais e combustíveis fósseis, consumo 

total de energia primária renovável (PE-Re) e não 
renovável (PE-NRe). As primeiras 6 categorias 
foram analisadas de acordo com a metodologia 
CML (“Centrum voor Milieu weten schappen in 
Leiden”) desenvolvida pela Universidade de Leiden 
(Holanda), cujo método é o requerido para o desen-
volvimento das EPDs [29]. As duas últimas catego-
rias de impacte (consumo de energia renovável e 
não renovável) foram analisadas de acordo com o 

método de demanda cumulativa de energia (CED). A aplicação dos 
dados recolhidos juntamente com a utilização do software 
OpenLCA possibilitou a avaliação das categorias de impacte 
ambiental mencionadas para a produção do BRFAR e BRFAI, con-
forme apresentado na Tabela 4. Primeiramente, determinou-se o 
impacte ambiental para a produção de 1 tonelada de cada matéria-
prima e posteriormente procedeu-se à determinação do impacte 
ambiental da produção dos betões, considerando para a unidade 
funcional de 1 m3 de volume de betão, a multiplicação da massa de 
cada componente do betão (Tabela 1) pelo seu impacte ambiental, 
e no caso da unidade funcional de 1 MPa, o quociente entre o 
impacte ambiental para 1 m3 de betão e a máxima resistência à tra-
ção indireta obtida experimentalmente conforme referido na seção 
4 (3.74 MPa e 4.10 MPa para respetivamente o BRFAR e BRFAI). 
 
Conforme esperado, para 1 m3 de betão, o BRFAR apresentou 
menor impacte ambiental do BRFAI, principalmente nas categorias 
de impacte ambiental GWP, POCP, ADP-Combustíveis fósseis, PE-
Re, PE-NRe, com uma redução do impacte de 17%, 34%, 34%, 
20% e 28%, respetivamente. Para MPa de resistência à tração indi-
reta, o BRFAR também apresentou um impacte ambiental inferior 
ao BRFAI, nomeadamente atingindo uma redução de 10%, 38% e 
28%, para as categorias GWP, ADP-Combustíveis fósseis e PE-
NRe, respetivamente. 

Figura 8 - Fronteiras do sistema em estudo consideradas para ACV da 
produção do BRFAR e BRFAI

Tabela 4 - Resultados relevantes da ACV à produção de BRFAR e BRFAI
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6 - CONCLUSÕES 
 
No presente trabalho foi apresentado um programa experi-
mental de ensaios de flexão e de aplicação de análise inver-
sa dos resultados experimentais realizadas com o intuito de 
avaliar o potencial da utilização de fibras de aço recicladas de 
pneus usados no reforço efetivo do betão por comparação 
com betão reforçado com fibras industriais. Adicionalmente, 
realizou-se uma análise de ciclo de vida para avaliar o impac-
te ambiental da produção de ambos os betões. 
 

Os resultados obtidos revelaram que o betão reforçado com fibras de aço reci-
cladas constitui uma solução tecnicamente vantajosa e ambientalmente mais 
sustentável que o betão reforçado com fibras de aço industriais, do ponto de 
vista do material. A disponibilidade das fibras recicladas quer em termos das 
suas propriedades geométricas e mecânicas sob controlo de qualidade apro-
priado para projeto de estruturas de BRF é, no entanto, necessário ser asse-
gurada por mecanismos institucionais apropriados. A minimização dos custos 
ambientais de todo o processo da extração e transformação da componente 
metálica de pneus consumidos em FAI deverá ser objetivo a perseguir em prol 
da sustentabilidade das aplicações em BRFAR. 
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Por definição, a palavra ecoeficiência procura combinar eficiência ou 
eficácia económica e ecológica, no sentido de produzir mais, ao 
menor preço, com menos recursos, menos resíduos e menos impac-
to sobre o ambiente [1]. Como tal, verifica-se que a construção em 
terra poderá cumprir estes pressupostos, dependendo da solução 
construtiva escolhida e do lugar da obra, nomeadamente em termos 
de disponibilidade de matéria-prima e do know-how da equipa de 
construção. Pretende-se neste artigo mencionar de que forma pode a 
construção em terra ser ecoeficiente.    
 
A MATÉRIA-PRIMA - TERRA CRUA 
A principal matéria-prima utilizada na construção em terra é a fração 
mineral do solo, ou seja, um solo sem matéria orgânica. 
 
Pode dizer-se que a terra é como um betão natural, uma vez que um 
betão é constituído por agregados de diferentes granulometrias e 
uma matriz ligante. Também a terra é composta por agregados de 
diferentes dimensões, gravilhas, areia e silte. Estes, por sua vez, são 
interligados por um material de características plásticas e ligantes, a 
argila. As diferenças entre o betão natural terra e o betão convencio-
nal residem sobretudo no ligante utilizado, o cimento, mas também no 
endurecimento e na resistência mecânica [2].  
 
A terra tem claramente menor resistência que o betão convencional e 
tem um processo de endurecimento diferente. O betão convencional 
após 28 dias de cura já adquiriu boa parte da resistência final. No 
entanto, a construção em terra vai ganhando a sua resistência ao 
longo do tempo, mesmo utilizando um solo não estabilizado, ou seja, 
sem recurso a cimento, cal ou outro material adicionado. É referido 
que tal aumento de resistência dever-se-á não só à perda de humida-
de do solo, mas também a outros fatores que não foram completa-
mente investigados, como as forças eletrostáticas e as eletromagné-
ticas naturais que atraem as partículas de argila entre si (forças de 
Van der Waals) [3]. Outro processo que ocorre é a cimentação natural 
que consiste em ligações criadas entre as partículas do solo por ciclos 
de precipitação e dissolução por meio de “pontes” criadas entre estas. 
Este mecanismo cria uma maior coesão no solo, que atua de uma 
forma dinâmica, criando ciclos de maior ou menor atração entre as 
partículas do solo consoante a quantidade de água [4]. Deste modo, 
a terra mantém um efeito de sucção entre as partículas controlado 
pela humidade relativa contida nos poros solo [5] e a coesão é obtida 
por ligações secas e ligações húmidas. 
 
Pela capacidade de endurecimento ao longo do tempo, a terra, se 
tiver a composição correta de agregados e argila, formando um solo 
coesivo (ver Figura 1), pode ser utilizada com sucesso sem estabili-
zante no interior das habitações (exceto nas zonas húmidas) ou 
mesmo em paredes revestidas ou protegidas da chuva. Isto porque a 
limitação do uso de solo não estabilizado consiste na sua fragilidade 
à ação da chuva, sobretudo nos primeiros anos de vida útil, enquanto 
não atinge um endurecimento suficiente [2]. 

 

A terra como material de construção pode ser utilizada em obras 
que não exijam uma elevada resistência mecânica ou pode ser 
associada a outros materiais de construção, como a madeira ou o 
betão convencional, no sentido de possibilitar construções de maior 
envergadura. No entanto, ainda existe preconceito, por desconhe-
cimento, sendo considerado por vezes um material pobre e de 
pouca durabilidade. Contudo, existem inúmeros exemplos de edifí-
cios antigos construídos com terra crua que ainda se encontram de 
pé e fazem parte do património histórico mundial, como a pirâmide 
Huaca Pucllana do Peru (Figura 2), um templo pré-inca em forma 
de pirâmide feita de argila e abobe que serviu como um importante 
centro cerimonial e administrativo para o avanço da Cultura Lima, 
uma sociedade que se desenvolveu na costa central do Peru, entre 
os anos de 200 e 700 d.C. [6].

Este preconceito que já se observava em Portugal na década de 
1950, atendendo ao descrito em circular técnica do LNEC [7]: 
 
“(…) Para o caso Português as construções em terra parecem 
merecer consideração. Recomendam-nas “à priori” o seu baixo 
preço, a independência de transportes e matérias primas estrangei-
ras e a simplicidade e não especialização da mão de obra que 
exige. Mas há, antes, que destruir o preconceito, de certo modo psi-
cológico, que contra a terra como material de construção, geral-
mente existe, estudando e por ventura melhorando os seus proces-
sos de emprego tradicionais, para depois, enobrecido assim o 
material, o recomendar.”                (Gomes e Folque, 1953)  
 
Todavia, em oposto, também é crescente o número de profissionais 
que consideram a utilização da terra uma escolha mais sustentável 
e saudável para o habitat do ser humano. A terra proporciona um 
ambiente mais salubre e com maior respeito pela natureza. Além 
disso, tem-se assistido também a uma crescente industrialização 
dos sistemas construtivos à base de terra ou argila não cozida, pro-
porcionando maior rapidez de execução. 
 
IMPACTE AMBIENTAL  
 
E reconhecido que a produção dos materiais de construção con-
vencionais consome grande quantidade de energia, sobretudo 
energia não renovável, emite grandes quantidades de CO2 e por 
vezes outros compostos poluentes para a atmosfera [8].  
 

Rute Eires, CTAC; Jorge Fernandes, ISISE; Adilson Campos Júnior, ISISE; Elisabete Teixeira, ISISE; e Ricardo Mateus, ISISE I Universidade do Minho 

Figura 1. Solo arenoso (mal graduado) e solo coesivo (bem graduado).

Figura 2. Huaca Pucllana, Peru. Creditos: Magnus Mundi, 2016 [6].
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O material terra em si, o solo, não requer qualquer gasto energético 
para ser processado, nem apresenta emissões de CO2. No entanto, é 
preciso extrair o solo e transformá-lo em construção ou em produto para 
a construção. É possível realizar estes passos de forma manual. 
Contudo, na atualidade, para se obter maior rapidez de construção e 
maiores resistências utiliza-se a mecanização, o que requer alguma 
energia. Mesmo assim não tem um impacte ambiental tão significativo, 
uma vez que na maioria das vezes é usado solo do local de construção.  
 
A utilização da terra em substituição parcial ou total do betão conven-
cional apresenta uma clara vantagem em termos de sustentabilidade, 
sendo utilizada simples ou estabilizada com cal ou cimento em peque-
nas percentagens, no caso de se pretender realizar paredes sem rebo-
co ou blocos de terra comprimida. No fim da sua vida útil, a terra sem 
adição de estabilizante volta à terra sem impacte ambiental, uma vez 
que é um material natural sem qualquer transformação química. A terra 
estabilizada em pequenas quantidades também apresentará um 
impacte ambiental reduzido, sendo possível reciclar (incorporando 
como material inerte em outras obras) ou voltar à terra desde que se uti-
lizem estabilizantes biodegradáveis ou sem impacte para o solo.  
 
BENEFÍCIOS PARA SAÚDE 
 
É referido que quem tem a oportunidade de visitar ou viver em edifícios 
construídos em terra (na sua totalidade ou com estrutura de madeira e 
argamassas à base de terra) tem um sentimento de “bem-estar” [9]. 
Existem várias razões para esta sensação de conforto neste tipo de 
edifícios, estando entre as razões observadas o excelente comporta-
mento higrotérmico, a regulação de compostos orgânicos voláteis 
(COV) do ar interior e a proteção face a redes eletromagnéticas. 
 
Um bom comportamento higrotérmico consiste na regulação da tempe-
ratura e da humidade no interior dos edifícios e é de suma importância, 
pois a perceção do conforto térmico depende da temperatura e da 
humidade em conjunto. A OMS refere limites de conforto térmicos entre 
os 18 e os 24 ºC e limites de humidade relativa do ar de 30 a 65 % [10]. 
Fora destes limites o ser humano está sujeito a vários sintomas físicos 
e podem ocorrer infeções respiratórias ou alergias. A construção em 
terra tem o benefício de proporcionar, simultaneamente, o controlo da 
temperatura e da humidade no interior dos edifícios. Esta característica 
resulta sobretudo da sua boa permeabilidade ao vapor de água que 
permite que as paredes absorvam e libertem esta humidade, possibili-
tando o equilíbrio da humidade do ar, evitando condensações e o cres-
cimento de fungos. Segundo um estudo realizado por Eires [2], os valo-
res de permeabilidade ao vapor de água obtidos de amostras de solo 
compactado (taipa) sem estabilizante e com diferentes tipos de estabi-
lizante são superiores aos valores médios da maioria dos materiais 
convencionais. Apenas o tijolo maciço apresenta valores semelhantes.  

Figura 3. Valores médios de permeabilidade ao vapor de água de vários materiais 
de construção e taipa sem e com diferentes estabilizantes (Adaptado de Eires [2]).

Os compostos orgânicos voláteis são químicos que se evapo-
ram e circulam no ar, seja no interior ou exterior dos edifícios. 
Grande parte dos COV provém de materiais de construção e 
decoração no interior dos edifícios (pinturas, mobílias, carpetes, 
etc.), bem como do uso de desodorizantes e detergentes no 
quotidiano, levando a que a concentração de COV no interior 
seja significativamente superior à do exterior. Isto acontece 
sobretudo em edifícios construídos recentemente, reabilitados 
ou redecorados, pois os COV emitidos são mais elevados nos 
primeiros anos. São exemplo de COV, compostos como o ben-
zeno, tolueno ou formaldeído e na sua maioria são prejudiciais 
a saúde, sendo muitos deles carcinogéneos. Os sintomas mais 
comuns referidos pela OMS, são: irritações nos olhos e nariz; 
dores de cabeça; fadiga, redução da função pulmonar; asma e 
outros sintomas respiratórios [10]. 
 
A construção em terra em si mesma não emite COV, mas é 
necessário ter prudência na escolha de estabilizantes ou aditi-
vos, bem como na seleção de tintas ou vernizes e/ou revesti-
mentos, preferindo produtos mais naturais e sem emissão de 
COV. Além disso dever-se-á ter atenção à escolha de mobiliário 
e decoração interior, assim como nos detergentes utilizados 
para limpar as superfícies. E como em qualquer edifício deverá 
ser promovida uma correta renovação do ar interior. Pela eleva-
da porosidade das argilas presentes no solo, a terra poderá tam-
bém ter um papel regulador de COV, captando materiais poluen-
tes, sobretudo porque a capacidade de adsorção dos materiais 
poluentes está relacionada com o controlo da humidade [11], e 
esta é uma capacidade inerente ao material terra, tal como já foi 
referido. Contudo, são necessários mais estudos para analisar 
este desempenho e, como tal, é um tema que se encontra neste 
momento em investigação [11,12,13]. 
 
Relativamente aos campos eletromagnéticos, Bueno refere que 
inúmeros estudos e investigação relacionam a permanência em 
campos eletromagnéticos, sejam naturais ou artificiais, com a 
presença de sintomas como mudanças na temperatura da pele 
ou do corpo, dor nas articulações, fadiga, falta de apetite, stress 
e diminuição de plaquetas no sangue [14]. Os campos artificiais 
podem ser gerados no interior ou no exterior dos edifícios. Todas 
as instalações elétricas, eletrodomésticos ou equipamentos elé-
tricos geram campos elétricos e eletromagnéticos, geralmente 
de baixa frequência, no interior dos edifícios. Contudo, existem 
também campos eletromagnéticos de alta frequência, produzi-
dos sobretudo fora dos edifícios, como as linhas de alta tensão 
e redes wireless. 
 
Relativamente aos efeitos na saúde, o eletromagnetismo artifi-
cial, tal como o natural, em si mesmo pode não ser prejudicial, 
uma vez que até é utilizado em algumas terapias para curar cer-
tas doenças. No entanto, se houver uma elevada intensidade e 
exposição prolongada, estes campos eletromagnéticos podem 
causar os sintomas já referidos. 
 
A construção em terra é um material com capacidade de reduzir 
a passagem destas frequências, dependendo da espessura dos 
seus elementos, designadamente paredes. Um estudo realizado 
na Universidade Federal das Forças Armadas de Munique com-
para a redução proporcionada por diferentes materiais face as 
altas frequências eletromagnéticas, utilizadas em redes de tele-
comunicações (2GHz). Este revela que uma parede de adobe 
de 24 cm de espessura, com massa volúmica de 1600 kg/m3, 
gera uma redução de 24 dB enquanto uma parede com espes-
sura idêntica de alvenaria de tijolo furado, com massa volúmica 
de 1200 kg/m3, reduz 17dB e uma parede também de 24 cm de 
blocos silicocalcários de areia/cal reduz apenas 7 dB [15]  
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A SUSTENTABILIDADE E CICLO DE VIDA DAS CONSTRUÇÕES EM TERRA 
 
A indústria da construção é um dos maiores sectores da economia 
mundial, responsável por quase um terço de todas as emissões 
de carbono e por utilizar mais energia e matérias-primas/recursos 
naturais do que qualquer outro sector económico [16]. 
Adicionalmente, a maioria dos sistemas construtivos convencio-
nais depende de materiais industrializados que têm consideráveis 
impactes ambientais na sua produção [17,18]. As preocupações 
ambientais globais e a crescente procura por materiais ecológicos 
estão a impulsionar o sector para mudar para o paradigma da 
“sustentabilidade” [19]. 
 
Para alcançar este objetivo, é necessário que a indústria da cons-
trução adote um modelo circular de gestão de recursos, em que 
se utiliza recursos da biosfera na devida medida em que o 
ambiente natural seja capaz de os produzir e num ciclo contínuo 
de reciclagem>produção>uso>reciclagem em que se evita e reduz 
a geração de resíduos [20]. Perante a crescente preocupação em 
adotar uma abordagem mais holística, sustentável e regenerativa, 
a principal solução para aumentar a sustentabilidade do sector 
baseia-se na reincorporação de hábitos e técnicas de construção 
do passado, aprimorando-os com base nos atuais desenvolvimen-
tos científicos e tecnológicos [19].  
 
Neste contexto, após um período de esquecimento devido à 
industrialização da construção, e à sua conotação com o subde-
senvolvimento, renovou-se o interesse pela utilização de materiais 
naturais na construção, como por exemplo, a terra [19,21]. A terra 
é considerada um material ecológico, sobretudo devido ao facto 
de corresponder a um material de aprovisionamento local e reuti-
lizável [19]. No final da sua vida útil, este material pode ser reci-
clado e usado novamente num novo ciclo de vida. A abundância 
de matéria-prima e a facilidade de acesso permitem que, até aos 
dias de hoje, a construção em terra continue a ser uma forma de 
construção popular, sobretudo em países em desenvolvimento, 
onde é por vezes considerada a única alternativa viável [22]. 
 
A eficiência energética é um parâmetro fundamental na sustenta-
bilidade dos edifícios. Na avaliação do ciclo de vida de um edifício 
estimam-se os potenciais impactes ambientais relacionados com 
todas as etapas do ciclo de vida dos produtos [23]. Um dos parâ-
metros ambientais de maior relevância nesta avaliação é o 
Potencial de Aquecimento Global, relacionado com as emissões 
de gases de efeito estufa (GEE), em particular do dióxido de car-
bono, intimamente relacionado com o consumo de energia opera-
cional, mas também com a energia incorporada nos elementos de 
construção [24]. A energia incorporada é a quantidade de energia 
usada para fabricar, transportar, montar e manter os diferentes 
elementos de construção, desde o berço até o final do ciclo de 
vida. A energia operacional é a energia usada nos sistemas de 
aquecimento e arrefecimento, iluminação e na operação dos sis-
temas integrados do edifício [24].  
 
Para alcançar um ambiente construído neutro em carbono, é 
necessário otimizar a energia incorporada e operacional [25]. No 
entanto, atualmente o foco para reduzir o consumo da energia de 
ciclo de vida do sector de construção está orientado para o 
aumento da eficiência energética durante a fase de operação. À 
medida que os edifícios se tornam mais eficientes, aumenta a 
importância da energia incorporada no balanço energético de ciclo 
de vida, o que intensifica a necessidade de se encontrar materiais 
com menor energia incorporada [26] e processos de fabricação 
mais eficientes. 
 
O método de avaliação do ciclo de vida (ACV) permite avaliar os 

potenciais impactes ambientais de ciclo de vida e a energia total 
incorporada de um produto ou serviço. A implementação de um 
estudo de ACV na etapa de produto é muito importante, pois 
permite avaliar quais são os processos de maior impacte e veri-
ficar o modo com a sua substituição influenciará o desempenho 
ambiental de ciclo de vida do edifício. Uma forma de comunicar 
os resultados de uma análise de ACV é desenvolver a De cla -
ração Ambiental do Produto (DAP). As DAP seguem um formato 
de comunicação business-to-business, mas também podem ser 
utilizadas pelas equipas de projeto, proprietários, promotores e 
consumidores para apoiar a decisão na escolha de produtos 
com menor potencial de impacte ambiental [27]. 
 
Segundo Mateus et al. [28], em Portugal, estima-se que, para 
um edifício convencional e com uma vida útil de 50 anos, a ener-
gia incorporada nos materiais de construção represente cerca 
de 6-20% da energia total consumida durante o ciclo de vida dos 
edifícios. Adicionalmente, o estudo realizado por Mota et al. [29] 
mostrou que materiais como revestimentos cerâmicos, betão e 
tinta são os que mais contribuem para os impactes ambientais 
incorporados num edifício. Neste contexto, reduzir a energia 
incorporada nos materiais é uma premissa para reduzir os 
impactes ambientais e alcançar construções mais eficientes e 
sustentáveis. Também pode contribuir para diminuir o custo dos 
materiais e, em particular, do custo do ciclo de vida de um edifí-
cio como um todo [26]. 
 
As soluções construtivas à base de terra, muito utilizadas em 
algumas tipologias da construção vernácula portuguesa, são fre-
quentemente reconhecidas como sustentáveis, uma vez que 
apresentam reduzido impacte ambiental incorporado [19]. Esta 
característica deve-se essencialmente ao facto de possuírem 
um processamento de baixa tecnologia e, consequentemente, 
menor energia incorporada e emissões de CO2. Adicionalmente, 
a terra é um material de origem natural, produzido e aplicado 
localmente, resultando num menor custo de produção [30,31]. 
 
De um modo geral, os produtos de construção em terra apresen-
tam maior adaptabilidade às condições climáticas das regiões 
onde normalmente são utilizados. A sua massa e inércia termo-
higroscópica contribuem para a estabilização da temperatura e 
humidade interior, permite reduzir as necessidades de climatiza-
ção e consequentemente o uso de energia operacional, resul-
tando em melhorias no desempenho ambiental e económico de 
uma construção [32]. Salienta-se ainda que os edifícios à base 
de terra têm grande durabilidade. Há muitos exemplares com 
centenas de anos, e alguns com vida útil superior a mil anos, 
ainda em operação. Embora este sistema de construção neces-
site de alguma manutenção periódica, as intervenções são nor-
malmente de baixo custo [27].  
 
Embora os materiais utilizados neste tipo de construções sejam 
percecionados como ecológicos, há poucos estudos que permi-
tam comparar de forma quantitativa e equitativa o seu desempe-
nho ambiental com os dos materiais convencionais. Neste sen-
tido, foi desenvolvido em Portugal um estudo [19] que visou 
determinar o desempenho ambiental de duas técnicas de cons-
trução em terra: a taipa, técnica muito utilizada no passado, em 
especial no Sul do país; e o bloco de terra comprimida (BTC), 
que poderá ser considerada uma evolução tecnológica dos ado-
bes.  
 
A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) realizada no referido estudo 
baseia-se em dados de inventário de ciclo de vida específicos de 
uma empresa especializada em construção em terra, localizada 
no Alentejo. Dos resultados obtidos, e numa ACV “do berço ao 
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portão” de diferentes soluções de parede (considerando os impac-
tes decorrentes da extração de matérias-primas, produção de pro-
dutos secundários produzidos por outras empresas, transporte 
dos materiais até a fábrica e processos de fabricação), o uso de 
elementos construtivos em terra pode reduzir os potenciais impac-
tes ambientais dos edifícios em cerca de 50% quando compara-
dos com o uso de materiais industrializados (Figura 4) [19]. Isto 
deve-se, sobretudo, à disponibilidade local da terra enquanto 
material de construção, o que reduz a necessidade de transporte, 
e aos processos de produção e construção com reduzida intensi-
dade energética. Adicionalmente, nas etapas de fim-de-vida, os 
materiais em terra podem ser facilmente reciclados para um novo 
ciclo com a mesma função, permitindo uma abordagem circular, 
ou devolvidos ao ambiente com um custo ambiental residual [19]. 

Deste modo, para atingir os objetivos de um ambiente construído 
mais sustentável, a arquitetura e a indústria da construção deve-
rão procurar uma integração otimizada entre tradição e moderni-
dade, conjugando o melhor de ambas a nível do conhecimento, 
das técnicas e dos materiais. Além das questões ambientais, a 
promoção da utilização de materiais locais poderá ter um impacte 
positivo no desenvolvimento social e económico local. Caberá aos 
projetistas utilizar sua criatividade para melhorar e adaptar essas 
técnicas vernáculas aos novos requisitos funcionais. No entanto, 
à escala internacional são necessários mais dados quantitativos 
acerca do desempenho funcional, durabilidade e contributo das 
técnicas de construção em terra para a satisfação dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Figura 4. (esquerda) Etapas de Ciclo de Vida dos materiais avaliados, 
com indicação dos impactes ambientais estimados até à etapa correspon-
dente; (direita) Comparação do desempenho ambiental de 1 m2 de dife-
rentes tipos de parede nas categorias de Potencial de Aquecimento 
Global (GWP) e Energia Incorporada (EE).
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Entrevista
Catarina Gonçalves I Marketing Manager da Amorim Cork Flooring

nessa altura a futura liderança em termos 
de desenvolvimento sustentável. Com -
binando desde logo a inspiração dos valo-
res puros da Natureza com Investigação & 
Desenvolvimento e Inovação (I&D+i). 
 
Presente em mais de 80 países, vinculada 
à velha máxima de “nada se perde, tudo se 
transforma”, e comprometida com um pro-
cesso de produção integrado, a Amorim 
Cork Flooring abastece, então, o mercado 
com revestimentos que proporcionam 
bem-estar, conforto e performance inigua-
láveis. Isto ao abrigo das marcas Amorim 
WISE, Wicanders e Corklife.  
 
Dos benefícios decorrentes da utilização 
de cortiça nos nossos produtos destaca-
mos: silêncio (redução do ruído de passos 
até 53%), isolamento térmico natural (man-
tendo uma temperatura ideal ao longo do 
ano), resistência ao impacto (capacidade 
de recuperar de impactos fortes), conforto 
ao caminhar (proporcionam estabilidade e 
equilíbrio perfeito entre superfícies dema-
siado rígidas e superfícies demasiado 

macias), e qualidade do ar interior (em con-
formidade com os mais rigorosos padrões). 
 
COMO CARACTERIZA A PRODUÇÃO DA EMPRESA 
E QUE SEGMENTOS DE PRODUTOS ABRANGEM? 
QUER DESTACAR ALGUM EM PARTICULAR? 
 
A Amorim Cork Flooring está presente em 
mais de 80 países, sendo que mais de 
95% da nossa atividade consiste na expor-
tação. Os nossos principais mercados são 
a Alemanha, Portugal, Dinamarca, Rússia, 
Estados Unidos, China, Canadá, Holanda, 
Bélgica, Suíça, França, Espanha, Itália e 
Escandinávia. A nossa presença nestes 
mercados é feita através de uma rede de 
retalhistas. 
 
Os nossos produtos podem ser aplicados 
em qualquer projeto ou estrutura, seja de 
carácter residencial ou comercial. Temos 
várias soluções técnicas, todas elas com 
incorporação de cortiça e com vários aca-
bamentos que permitem a sua utilização 
em vários tipos de edifícios e espaços em 
todo o mundo, desde hotéis, hospitais, 

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A TRAJE-
TÓRIA DA MESMA NO MERCADO. 
 
A Amorim Cork Flooring é líder de mercado na 
produção de pavimentos e decorativos de 
parede de cortiça versáteis, de alta qualidade 
e com inegáveis credenciais de sustentabilida-
de. Adequados para qualquer projeto residen-
cial, comercial ou empresarial, os revestimen-
tos da Amorim Cork Flooring utilizam tecnolo-
gias inovadoras que realçam as propriedades 
únicas da cortiça, tendo revolucionado o con-
ceito tradicional dos revestimentos à base 
desta singular matéria-prima. O resultado é um 
portfolio alargado de diferentes soluções para 
casas, hotéis, museus, restaurantes, bibliote-
cas ou escritórios. 
 
Criada em 1978, então designada IPOCORK, 
a Amorim Cork Flooring iniciou a sua atividade 
como uma empresa de pavimentos de cortiça 
nascida do conceito da Economia Circular. Na 
verdade, o crescimento significativo na indús-
tria de produção de rolhas levou o universo 
empresarial Amorim a enveredar pela fabrica-
ção de derivados de cortiça, consolidando 
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da produção, por forma a minimizar a nossa 
pegada de carbono, chegando mesmo a utili-
zar o pó de cortiça para produzir energia sob 
a forma de biomassa. 
 
Para completar e fechar este ciclo, estão já 
criadas em fábrica as condições para imple-
mentação de um processo de recolha e reci-
clagem de pavimentos em fim de vida. Um 
projeto a médio prazo que irá arrancar numa 
fase piloto em Portugal, por forma a garantir 
que a pegada de carbono associada ao 
transporte destes produtos de volta à fábri-
ca não anule o balanço positivo que se pro-
curará alcançar com este programa.  
 
COM UMA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS 
COMPETITIVOS QUE SATISFAÇAM AS NECESSIDA-
DES, PROMOVENDO A REDUÇÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS E DE CONSUMO DE RECURSOS NATU-
RAIS CONSEGUE-SE A ECOEFICIÊNCIA E ASSIM O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA EMPRESA. 
TÊM ALGUMA ESTRATÉGIA NESTE SENTIDO? 
 
Para a Amorim Cork Flooring, a sustentabi-
lidade sempre foi um valor e uma preocupa-
ção central. Para responder à procura de 
produtos sustentáveis lançamos recente-
mente a marca Amorim WISE, como referi-
do acima, cujos pavimentos são produzidos 
de forma responsável e ecológica, resultan-
do em produtos com balanço de carbono 
negativo, recicláveis e feitos à base de cor-
tiça e materiais reciclados. 
 
A ACF caminha no sentido de apostar cada 
vez mais em produtos sustentáveis e na 
marca Amorim Wise, com o objetivo de res-
ponder a esta necessidade dos consumido-
res, mas também de reforçar a sua mensa-
gem de sustentabilidade não apenas ao 
nível ambiental, mas também social.  
 
A AGENDA ESTRATÉGICA DO GOVERNO PARA 
2030 INCLUI A TRANSIÇÃO CLIMÁTICA E A SUS-
TENTABILIDADE DOS RECURSOS. SERÁ ESTE UM 
INCENTIVO PARA QUE HAJA UM AUMENTO DA PRO-
CURA PARA A REABILITAÇÃO? 
 
Acreditamos que estes temas são incontor-
náveis e associados a uma consciência 
crescente da necessidade de utilizar produ-
tos que respeitem a sustentabilidade dos 
recursos. Assim sendo, entendemos que a 
reabilitação será um tema cada vez mais 
recorrente, e a ACF oferece soluções para 
este tipo de projetos. 
 
QUANTO A PROJETOS FUTUROS, QUE PRODUTOS 
OU SOLUÇÕES ESTÃO A DESENVOLVER? 
 
Iremos continuar a aposta na marca 
Amorim Wise e no desenvolvimento de 
produtos com uma pegada ecológica posi-
tiva, sempre com a cortiça como matéria-
prima central.  

sustentáveis LEED e BREEAM e contam tam-
bém com várias certificações ambientais, recur-
sos que são cada vez mais solicitados pelos 
nossos clientes. 
 
A extração da nossa matéria-prima principal, a 
cortiça, é feita de forma ética e sustentável, 
sem cortar ou danificar árvores. É ainda um 
motor para as zonas rurais da floresta de sobro, 
contribuindo para o seu desenvolvimento e 
para a preservação deste importante ecossiste-
ma que é o montado. 
 
Em resposta à procura dos consumidores por 
produtos sustentáveis, lançamos em 2019 a 
marca Amorim Wise, isenta de PVCs e com 
produtos feitos à base de cortiça e materiais 
reciclados, para os quais ou já obtivemos ou 
estamos em processo de obter resultados de 
um estudo independente a cargo da consultora 
EY, que confirmam o efeito positivo na retenção 
de CO₂, com um balanço de carbono negativo. 
 
No nosso processo produtivo em fábrica aplica-
mos os conceitos de economia circular, reco-
lhendo e reincorporando todos os desperdícios 

escritórios, escolas, bibliotecas, museus, 
restaurantes, lojas e residências priva-
das.  
 
ATENDENDO À IMPORTÂNCIA CRESCENTE 
ATRIBUÍDA AO IMPACTO  DA CONSTRUÇÃO 
SOBRE O AMBIENTE, HÁ CADA VEZ MAIS UMA 
PREOCUPAÇÃO COM A PEGADA AMBIENTAL 
DOS PRODUTOS E COM AS SOLUÇÕES PARA A 
ECONOMIA CIRCULAR. ESTA É TAMBÉM UMA 
PREOCUPAÇÃO VOSSA? 
 
O tema dos produtos ecológicos tem 
vindo a ganhar cada vez mais expressão 
nos últimos anos. Isto deve-se ao facto 
de os consumidores estarem cada vez 
mais atentos a estas questões e procu-
rarem ativamente produtos que contri-
buam positivamente para o meio-
ambiente. 
 
Existe uma procura crescente por mate-
riais mais amigos do ambiente e com 
impacto positivo para o planeta. Todos 
os nossos produtos contribuem com 
pontos para as certificações de edifícios 
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inclui autoclismos interiores, loiça sanitária, tor-
neiras, ajudas técnicas para mobilidade reduzi-
da, acessórios de WC, impermeabilização para 
zonas de duche, calhas para duche de pavi-
mento e chuveiros solar para piscina/praia.  
 
ATENDENDO À IMPORTÂNCIA CRESCENTE ATRIBUÍDA 
AO IMPACTO  DA CONSTRUÇÃO SOBRE O AMBIENTE, 
HÁ CADA VEZ MAIS UMA PREOCUPAÇÃO COM A PEGA-
DA AMBIENTAL DOS PRODUTOS E COM AS SOLUÇÕES 
PARA A ECONOMIA CIRCULAR. ESTA É TAMBÉM UMA 
PREOCUPAÇÃO VOSSA? 
 
Um dos pilares da marca Erix é a sustentabili-
dade. Há alguns anos assumimos a responsa-
bilidade com o desenvolvimento sustentável, 
adotando comportamentos que limitam o 
impacto da nossa atividade no meio ambiente, 
cooperando com parceiros que partilhem da 
mesma preocupação e desenvolvendo produ-
tos que promovam a redução do consumo de 
água e energia. 

impermeabilização de duches e de 
outras zonas húmidas. Nesse mesmo 
ano criámos a linha de produtos “Green”, 
que se caracterizam pela sua elevada 
eficiência hídrica e energética, e a linha 
de produtos com tratamento antibacteria-
no “Bacteria Free”, procurando sempre 
dar resposta à evolução do mercado e às 
necessidades do sector.  
 
COMO CARACTERIZA A PRODUÇÃO DA EMPRE-
SA E QUE SEGMENTOS DE PRODUTOS ABRAN-
GEM? QUER DESTACAR ALGUM EM PARTICU-
LAR? 
 
Atualmente contamos com um vasto 
portfólio de soluções sanitárias que per-
mitem responder a todas as exigências 
dos espaços de utilização pública, como 
hospitais e clínicas, escolas, espaços de 
lazer, hotéis, lares, espaços comerciais 
ou industriais. A nossa gama de produtos 

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A 
TRAJETÓRIA DA MESMA NO MERCADO. 
 
Iniciámos a nossa actividade em 1988 
com uma unidade de produção de auto-
clismos exteriores em plástico. Em 
2003, face à evolução do mercado, 
começámos a desenvolver autoclismos 
interiores. Em 2006, alargámos a nossa 
área de atuação com soluções para o 
WC público e de mobilidade reduzida. A 
entrada em vigor da legislação do 
Regime das Acessibilidades foi vista 
como uma oportunidade de negócio, já 
que a oferta deste tipo soluções no mer-
cado nacional era bastante reduzida. A 
procura constante de novas soluções 
que acrescentem valor aos nossos 
clientes levou a que, em 2018, lançás-
semos a gama de produtos de imper-
meabilização “Eristop”, para responder 
aos habituais problemas que surgem na 
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resíduos, reutilização e reciclagem de 
materiais. Além disso, temos também uma 
estratégia de sensibilização junto dos 
vários intervenientes do sector da constru-
ção, nomeadamente prescritores, constru-
tores e revendedores, sobre a importância 
de escolher produtos amigos do ambiente.   
 
A AGENDA ESTRATÉGICA DO GOVERNO PARA 
2030 INCLUI A TRANSIÇÃO CLIMÁTICA E A SUS-
TENTABILIDADE DOS RECURSOS. SERÁ ESTE UM 
INCENTIVO PARA QUE HAJA UM AUMENTO DA 
PROCURA PARA A REABILITAÇÃO? 
 
A reabilitação é fundamental na revitaliza-
ção das cidades, na política de habitação e 
na descarbonização. Esperamos que a 
agenda estratégia do governo para 2030 

Podemos afirmar que a nossa preocupação 
ambiental começou em 2007, ao integrar-
mos a ANQIP - Associação Nacional para a 
Qualidade nas Instalações Prediais. No ano 
seguinte aderimos ao seu sistema de ade-
são voluntária para a Certificação e 
Rotulagem de Eficiência Hídrica de 
Produtos. Desde então que certificamos os 
nossos autoclismos interiores, torneiras e 
chuveiros em termos da eficiência hídrica. 
Este sistema de Certificação permite infor-
mar e dar garantias aos consumidores 
sobre a eficiência hídrica dos produtos que 
encontra no mercado. 
  
Em 2018 lançámos a linha de produtos 
“Green”, com características e desempe-
nhos que permitem a promoção da respon-
sabilidade ambiental e da construção sus-
tentável, sem comprometer o conforto de 
utilização e o design. A linha “Green” tem 
vindo a ser reforçada para dar resposta à 
crescente procura de produtos com carac-
terísticas compatíveis com a obtenção de 
certificado ambiental LEED ou BREEAM. É 
o caso de torneiras temporizadas, eletróni-
cas e de uso residencial com caudais que 
permitem uma poupança até 70% no con-
sumo de água, o desenvolvimento de um 
urinol sem consumo de água e de sanitas 
compatíveis com sistemas de descarga 
dupla 3/4,5 lts. A linha “Green” inclui tam-
bém secadores de mãos equipados com 
motores de alta velocidade para uma seca-
gem ultrarrápida mediante arrastamento da 
humidade, permitindo reduzir o consumo 
energético face a secadores de mãos com 
ar aquecido.  
 
COM UMA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS 
COMPETITIVOS QUE SATISFAÇAM AS NECESSIDA-
DES, PROMOVENDO A REDUÇÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS E DE CONSUMO DE RECURSOS NATU-
RAIS CONSEGUE-SE A ECOEFICIÊNCIA E ASSIM O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA EMPRESA. 
TÊM ALGUMA ESTRATÉGIA NESTE SENTIDO? 
 
Como referi, o compromisso com a susten-
tabilidade já foi assumido no passado. A 
nossa intenção é de continuar a honrar 
esse compromisso e prosseguir com a 
nossa estratégia de desenvolvimento de 
produtos sustentáveis, tanto do ponto de 
vista da sua utilização como do seu proces-
so produtivo. 
 
Sabemos que ainda há muito a fazer e um 
longo percurso a percorrer, sendo a 
melhoria contínua dos processos produti-
vos, a redução de plástico no embalamen-
to e o transporte, algumas das áreas a 
merecer atenção. Já há muito que adotá-
mos medidas no dia-a-dia da empresa 
para reduzir consumos de água e energia, 
implementámos práticas de separação de 

traga, em primeiro lugar, sensibilização para 
a importância da sustentabilidade nos edifí-
cios e na construção. As ineficiências nas 
habitações são muitas, o desperdício de 
água é só uma delas, mas que segundo o 
Programa Nacional para o Uso Eficiente da 
Água, representa mais de 240 milhões de 
m3/ano (com um valor económico próximo 
de 400 milhões de euros/ano). No entanto, 
apesar da transição climática e a sustenta-
bilidade de recursos serem fatores-chave do 
Plano de Resiliência e Recuperação, e de 
este prever investimentos que tendem a 
impactar positivamente o sector da constru-
ção, é difícil perceber como irá ser incentiva-
da a reabilitação e, além disso, como irá ser 
promovida a construção e a reabilitação 
sustentável.  
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regista a primeira em 1995, Qualicoat, relativa à 
anodização. Passados dois anos, 1997, a 
Extrusal foi a primeira empresa nacional, e uma 
das únicas da Europa, a ser certificada simulta-
neamente no processo de fabricação de matri-
zes, extrusão, anodização e termolacagem 
pela norma ISO 9002 (desde 2002 pela norma 
NP EN ISO 9001). A Certificação Ambiental foi 
obtida em 2002 tendo sido renovada à data de 
hoje. Atualmente, a Extrusal possui o certificado 
de conformidade da norma NP EN ISO 9001 
para o desenvolvimento de Produtos e Acon -
selhamento Técnico, Fabricação de Perfis em 
Alumínio de Extrusão, Fabricação de Matrizes 
e Maquinação de Perfis e Peças em alumínio, 
Anodização e Lacagem e Decoração de Perfis, 
peças e acessórios em alumínio. Para além da 
norma NP EN ISO 9001 e NP EN ISO 14001, a 
Extrusal é ainda acreditada pelas normas 
Qualanod, Qualicoat e Seaside. 
 
Relativamente ao destino da produção, a 
Extrusal sentiu grandes alterações ao longo 
dos 49 anos de história. Para além das áreas 
de negócio (Indústria vs Arquitetura) terem 
variado ao longo dos anos, o próprio destino da 
produção tem sido diferente. Em 2000 as 
exportações diretas representavam apenas 5% 
do volume de negócios, hoje em dia o mercado 
externo representa cerca de 30% do volume de 
negócios, sendo 30% relativo ao setor da 
Arquitetura. De referir que a Extrusal tem polos 
logísticos em Cabo Verde, Moçambique e 
Angola para responder com maior prontidão 
aos clientes locais. 
 
COMO CARACTERIZA A PRODUÇÃO DA EMPRESA E 
QUE SEGMENTOS DE PRODUTOS ABRANGEM? QUER 
DESTACAR ALGUM EM PARTICULAR? 
 
A Extrusal desenvolve e comercializa sistemas 
próprios para a Arquitetura e soluções para a 
Indústria, destacando-se o sector automóvel. 
 
O desenvolvimento das soluções para a 
Arquitetura parte sempre de uma análise prévia 
e exaustiva do mercado: o que existe, o que 
deve ser melhorado e aperfeiçoado e o que não 
existe e deve ser implementado. Esta análise 
envolve uma equipa de profissionais de várias 
áreas (marketing, engenharia, ambiente e 
comercial) onde estão incluídos, entre outros 
pontos, as tendências arquitetónicas e da cons-
trução, a legislação em vigor, alterações clima-
téricas, impactos ambientais, eficiência energé-
tica, o bem-estar dos utilizadores e o conforto 
das habitações. 
 
Do nosso catálogo de produtos, todas as nos-
sas soluções de janelas e portas de correr ou 
deslizantes são submetidas a testes e ensaios 
para uma maior performance térmica, acústica 
e de desempenhos AEV (permeabilidade ao ar, 
estanquidade à água e resistência ao vento). 
Fomos uma das empresas pioneiras na adesão 
ao sistema de etiquetagem Classe+ promovido 

A par com a evolução do mercado, a 
Extrusal sempre soube ajustar a sua 
estratégia para responder eficazmente 
às necessidades do mercado. A qualida-
de, inovação das suas soluções, (desen-
volvidas internamente ou com os clien-
tes), o serviço de excelência e a contínua 
preocupação ambiental são alguns dos 
elementos diferenciadores dos seus pro-
dutos no mercado. 
 
A qualidade do produto e a preservação 
ambiental foram desde cedo os pontos 
chave de todo o processo produtivo. Já 
em 1982, a Extrusal contemplava nas 
suas instalações uma ETARI para trata-
mento de águas residuais para um 
menor impacto ambiental. Relativamente 
à certificação de qualidade, a Extrusal 

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A 
TRAJETÓRIA DA MESMA NO MERCADO. 
 
Corria o ano de 1972 quando Carlos 
Lourenço Bóia fundou a Extrusal na 
cidade de Aveiro. A empresa, que 
começou a laborar em 1974, surgiu 
pela necessidade percebida em caixi-
lharia de alumínio (um produto já cor-
rente na Europa) aquando da constru-
ção da sua própria habitação. 
 
A Extrusal é especializada na extrusão 
e tratamento de superfície de perfis em 
alumínio, tem além disso competências 
de maquinação de peças em alumínio 
para o sector da indústria, e no desen-
volvimento de sistemas em alumínio 
para a área da arquitetura.  
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rente e mais reciclável. Desta forma, no 
que se refere à economia circular, os sis-
temas desenvolvidos em alumínio permi-
tem um conjunto de ações (manutenção, 
reparação e reutilização) para uma maior 
sustentabilidade do planeta. 
 
Para garantir os elevados desempenhos 
das nossas soluções e contribuir para sus-
tentabilidade dos edifícios, lançámos ainda 
no final de 2020 o serviço “Extrusal 
Certifica”. Este serviço é uma forma de 
assegurar a fiabilidade e a performance 
dos nossos sistemas através duma correta 
fabricação e aplicação em obra. Com o lan-
çamento do serviço Extrusal Certifica pre-
tendemos atingir públicos distintos. Por um 
lado, serralheiros, fachadistas e instalado-
res aos quais oferecemos aconselhamento 
em fábrica ou em obra, formação sobre os 
sistemas Extrusal em fábrica (secção de 
prototipagem e ensaios), apoio técnico e 
análise de conformidade dos produtos ins-
talados. Por outro lado, estão os arquite-
tos, construtores e consumidores finais 
que podem requisitar apoio técnico para 
acompanhamento da fabricação, instala-
ção e vistoria em obra. É sempre emitido 
um relatório de conformidade e em caso de 
inconformidades são propostas medidas 
corretivas. Após o parecer favorável do 
relatório de conformidade, a Extrusal atri-
bui o selo “Extrusal Certifica”, o qual garan-
te que o produto final está aplicado de 
acordo com as normas de qualidade e 
métodos testados e preconizados pela 
Extrusal. Este serviço apresenta-se como 
uma mais-valia para quem procura quali-
dade a todos os níveis, incluindo, os 
desempenhos energéticos das soluções 
adquiridas. 
 
Contudo, a nosso ver, a nossa preocupa-
ção não se deve limitar ao nosso processo 
produtivo e às soluções sustentáveis que 

pela Adene, e orgulhamo-nos de todas as 
nossas soluções de janelas e sacadas 
com rutura térmica atingirem a classifica-
ção A+, o resultado máximo em termos de 
eficiência. 
 
A Extrusal apresenta ainda soluções para 
arquitetura que promovem a sustentabili-
dade das habitações através dos seus sis-
temas de sombreamento e revestimento, 
as lâminas F.016 e F.018. 
 
ATENDENDO À IMPORTÂNCIA CRESCENTE ATRI-
BUÍDA AO IMPACTO DA CONSTRUÇÃO SOBRE O 
AMBIENTE, HÁ CADA VEZ MAIS UMA PREOCUPA-
ÇÃO COM A PEGADA AMBIENTAL DOS PRODUTOS 
E COM AS SOLUÇÕES PARA A ECONOMIA CIRCU-
LAR. ESTA É TAMBÉM UMA PREOCUPAÇÃO 
VOSSA? 
 
Sim, de facto esta é uma preocupação que 
nasceu já em 1972 e continua bem presen-
te atualmente. Em primeiro lugar, convém 
referir que a nossa matéria-prima, o 
Alumínio, é infinitamente reciclável, o que 
é por si só uma grande vantagem. A 
pegada ambiental das nossas soluções é 
menor comparativamente com outros 
materiais, nomeadamente o PVC.  
 
Por outro lado, temos a preocupação 
cada vez maior de incorporar cada vez 
mais material reciclado na composição 
da nossa matéria-prima. 
 
Além disso, e contrariamente a algumas 
opiniões, há já alguns anos que as solu-
ções para a arquitetura desenvolvidas em 
alumínio atingem os níveis máximos das 
classificações que avaliam a eficiência 
energética dos sistemas. O Alumínio 
apresenta-se, assim, como um material 
de excelência por ser o mais económico 
(curto e longo prazo), mais durável e 
resistente, mais versátil, menos combu-

desenvolvemos. Acreditamos que também 
somos responsáveis por incutir na nossa 
comunidade interna, parceiros e clientes a 
importância da economia circular. A título de 
exemplo, iniciamos 2021 com a campanha 
“Menos plástico Mais alumínio” cuja mensa-
gem era exatamente essa. A utilização e 
reutilização de materiais infinitamente reci-
cláveis foram o foco da mensagem. Foram 
oferecidas a todos os colaboradores do 
Grupo Extrusal garrafas reutilizáveis para 
uma redução do consumo de copos de plás-
tico descartáveis. Passados 6 meses, nota-
mos uma diminuição drástica do consumo e 
uma mudança comportamental fantástica. 
Podemos ainda referir, que alguns clientes e 
entidade locais aplaudiram e implementa-
ram medidas semelhantes.  
 
Ainda este ano, a Extrusal, em parceria com 
a Ordem dos Engenheiros e dos Arquitectos 
de Cabo Verde, realizou uma ação de for-
mação no país junto de prescritores onde, 
para além da apresentação dos seus siste-
mas, foram debatidos temas como o da efi-
ciência energética, ambiente e da constru-
ção sustentável, num país que começa a 
revelar preocupações crescentes nestas 
áreas. Contribuir para ajudar a alterar o 
mindset da população é essencial para o 
consumo de bens sustentáveis. 
 
COM UMA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS 
COMPETITIVOS QUE SATISFAÇAM AS NECESSIDA-
DES, PROMOVENDO A REDUÇÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS E DE CONSUMO DE RECURSOS NATU-
RAIS CONSEGUE-SE A ECOEFICIÊNCIA E ASSIM O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA EMPRESA. 
TÊM ALGUMA ESTRATÉGIA NESTE SENTIDO? 
 
Sim, naturalmente que a Extrusal tem. O 
facto de ser acreditada pela NP EN ISO 
14001 faz com que tenha de assumir uma 
postura proactiva nesta área. A cada ano, as 
metas e objetivos definidos obedecem a cri-
térios cada vez mais rigorosos. A Extrusal é 
exigente consigo mesma para responder, 
assim, de forma cada vez mais assertiva às 
questões ambientais. 
 
A estratégia do Grupo visa sempre a oferta 
dos produtos e sistemas com a mínima 
pegada ambiental possível. Há uma preo-
cupação pelo recurso a energias renová-
veis, diminuição e maior eficiência do con-
sumo de recursos hídricos, redução da 
produção de resíduos, análise regular das 
emissões da ETARI e chaminés, otimiza-
ção e manutenção dos equipa men tos/ 
l ayouts para um consumo energético racio-
nalizado, consumo materiais reciclados, 
como é o caso do papel e do cartão. Existe 
a preocupação por optar por aqueles que 
respeitem a boa prática florestal para suprir 
as necessidades da sociedade como um 
todo. 
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O Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 
2030) estabelece metas nacionais de redução de 
emissões de gases com efeito de estufa, metas para 
o consumo de energia de fontes renováveis e de efi-
ciência energética, bem como ações e medidas a 
adotar para a descarbonização da sociedade e tran-
sição energética. Acreditamos que é possível atingir 
os resultados desejados, mas que ainda há muito 
trabalho pela frente. Há todo um paradigma compor-
tamental que tem de ser revisto por cada um de nós, 
consumidores e empresas. Da produção ao consu-
mo, da vida em sociedade onde estão incluídos a 
nossa relação com a produção, consumo, utilização 
de energia, à maneira como se concetualiza os 
espaços de habitação, trabalho e lazer até à forma 
como nos deslocamos, tudo tem de ser analisado e 
por vezes reformulado.  
 
A nosso ver, o Estado é o agente com maior influên-
cia para atingirmos as metas a que se propôs. A ele 
cabe, numa primeira instância, formar, informar, 
apoiar as instituições, criar incentivos e desenvolver 
infraestruturas para os objetivos serem atingíveis. 
Ao adotar estas medidas, o Governo acabará por 
ser um vetor impulsionador muito importante para o 
setor da reabilitação dos espaços. Naturalmente 
que estas medidas deverão ser assimiladas e inte-
riorizadas por todas as entidades e instituições, 
público e privadas, até chegar ao consumidor. A 
tomada de consciência da importância da sustenta-
bilidade, onde incluímos, um edificado mais susten-
tável, será sempre o primeiro passo a seguir.  
 
Convém salientar que as gerações mais jovens são 
caracterizadas por padrões comportamentais e de 
consumo muito orientados para a sustentabilidade e 
preservação ambiental, o que por si só, é uma gran-
de vantagem para a concretização das metas defi-
nidas, nas quais está inserida a procura pela reabi-
litação dos espaços.  
 
Perante este cenário, a nosso ver, estas medidas 
serão uma força impulsionadora forte para a reabili-
tação dos espaços, onde paralelamente o consumi-
dor, cada vez mais consciente para as questões da 
sustentabilidade, optará sempre pela economia cir-
cular, onde se inclui a procura crescente na reabili-
tação do edificado. 
 
QUANTO A PROJETOS FUTUROS, QUE PRODUTOS OU SOLU-
ÇÕES ESTÃO A DESENVOLVER? 
 
Hoje em dia, não faz sentido desenvolver soluções 
que não sejam eficientes e sustentáveis. A alteração 
do paradigma do consumo que temos assistido nos 
últimos anos são prova evidente que o caminho do 
sucesso passa por desenvolver soluções assentes 
na sustentabilidade e na economia circular. 
 
Assim, as próximas soluções inseridas no nosso 
catálogo irão ao encontro da eficiência energética 
das habitações, recorrendo a métodos e tecnologias 
cuja pegada ambiental será a menor possível.   
 
Pretendemos superar as expectativas dos nossos 
clientes, mas a seu tempo divulgaremos o que 
temos de momento delineado.  

Sim, certamente que incentivará ao au -
mento da procura para a reabilitação. 
 
Contudo, já é notória a procura crescente 
pela reabilitação e o terreno que tem 
ganho nos últimos anos. O Estado tem 
sido um órgão impulsionador muito 
importante. A redução da carga fiscal e os 
incentivos atribuídos na ótica da reabilita-
ção das habitações e em tornar o edifica-
do sustentável têm sido fatores muito 
importantes. Os incentivos atribuídos 
para a substituição das janelas por solu-
ções eficientes são exemplo disso. Além 
disso, a “reabilitação” tem sido um tema 
muito em voga junto de várias entidades, 
imprensa e universidades nomeadamen-
te, potenciando a sua grande procura 
junto dos consumidores e profissionais 
da construção.  
 

Podemos adiantar desde já que a nossa 
 ção de soluções assentes na inovação 
tecnológica para uma maior sustentabi-
lidade do produto como do processo 
produtivo. Estamos certos que a imple-
mentação de medidas que visam a 
redução da pegada ambiental e a apos-
ta na economia circular promovem o 
desenvolvimento sustentável das em -
presas, tal como acontece connosco. 
Ainda não chegou o momento de divul-
gar detalhadamente a nossa estratégia, 
mas fá-lo-emos no devido tempo. 
 
A AGENDA ESTRATÉGICA DO GOVERNO PARA 
2030 INCLUI A TRANSIÇÃO CLIMÁTICA E A 
SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS. SERÁ 
ESTE UM INCENTIVO PARA QUE HAJA UM 
AUMENTO DA PROCURA PARA A REABILITA-
ÇÃO? 
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das, pontes, vias férreas, etc.), mas também na 
jardinagem, floricultura e em todos os elemen-
tos destinados ao aproveitamento e à gestão 
racional das águas pluviais - coberturas verdes, 
bio valas drenantes, jardins de chuva, etc. 
 
Uma das consequências do alargamento do 
campo de aplicação da Leca® foi a penetração 
noutros mercados geográficos. Hoje exporta-
mos para a América do Sul, África, Médio 
Oriente, para além de diversos países euro-
peus. 
 
COMO CARACTERIZA A PRODUÇÃO DA EMPRESA E QUE 
SEGMENTOS DE PRODUTOS ABRANGEM? QUER DESTA-
CAR ALGUM EM PARTICULAR? 
 
A Leca Portugal, SA tem uma produção contínua 
de agregados leves de argila expandida, 24 
horas sobre 7 dias por semana, registando uma 
capacidade produtiva de cerca de 400 mil m3 por 
ano. O resultado dessa produção contínua é um 
agregado de granulometria extensa - entre 0,1 e 
30 mm - que é crivado nas granulometrias inter-
médias necessárias ao mercado para as diver-
sas aplicações, obtendo-se assim diversos agre-
gados grossos (godos) e agregados finos (areias 
leves). 
 
Para além destes produtos naturais, que são dis-
ponibilizados ao mercado sob várias formas de 
ensacados ou a granel, produzimos ainda uma 
gama de produtos pré-misturados com ligante, 
fornecidos em embalagens de 25 litros - o Leca® 
Uno e o Leca® Mix - que permitem soluções 

tos - e betões de enchimento em pisos 
de edifícios, tirando partido da sua le ve -
za e das suas características de isolan-
te térmico.  
 
Com o desenvolvimento da tecnologia de 
materiais, com o aumento dos requisitos 
técnicos e de conforto a que os edifícios 
têm de obedecer e sobretudo com a cres-
cente preocupação com a sustentabilida-
de da nossa atividade enquanto usufru-
tuários do ambiente, as aplicações da 
Leca® também foram evoluindo. Hoje, a 
Leca® é aplicada não só na construção de 
edifícios e obras de infraestruturas (estra-

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A 
TRAJETÓRIA DA MESMA NO MERCADO. 
 
A argila expandida com a marca Leca® 
começou a produzir-se em Portugal em 
1970. Depois de várias vicissitudes, e 
acompanhando a globalização da eco-
nomia e dos mercados, a Leca Portugal, 
SA acabou por ser integrada no Grupo 
Saint-Gobain em 2007.  
 
Inicialmente a argila expandida tinha 
como principais e únicas aplicações a 
execução de artefactos de betão leve - 
blocos para paredes e para pavimen-
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Para tal o Grupo LECA irá diminuir o consu-
mo de combustíveis fosseis através da sua 
substituição por combustíveis verdes, redu-
zir o consumo de materiais virgens nas ope-
rações e promover a economia circular com 
os seus clientes e parceiros. 
 
A Leca Portugal, SA tem em curso um pro-
jeto para a instalação de painéis fotovoltai-
cos para a produção de energia elétrica. 
Este projeto evitará a emissão anual de 
1105 toneladas de dióxido de carbono, tra-
tando-se de uma das ações estabelecidas 
para atingir o objetivo proposto.  
 
A AGENDA ESTRATÉGICA DO GOVERNO PARA 
2030 INCLUI A TRANSIÇÃO CLIMÁTICA E A SUSTEN-
TABILIDADE DOS RECURSOS. SERÁ ESTE UM 
INCENTIVO PARA QUE HAJA UM AUMENTO DA PRO-
CURA PARA A REABILITAÇÃO? 
 
Há muitos anos que se perspetivava o 
crescimento do mercado da reabilitação de 
edifícios. Finalmente esse tempo chegou e 
basta analisar a composição e o grau de 
conservação do nosso parque habitacional 
para concluir que nos próximos anos a rea-
bilitação de edifícios continuará a crescer. 
A agenda estratégica do Governo irá criar 
condições para que as soluções sustentá-
veis e que promovem uma economia de 
recursos, mesmo que diferida no tempo, 
tenham a primazia. A Leca Portugal, SA 
está na linha da frente ao colocar à dispo-
sição dos técnicos, construtores e demais 
interessados um produto sustentável inte-
grado em soluções que promovem a sus-
tentabilidade e a preservação de recursos 
naturais, como a água, por exemplo. 
 

muito económicas e rápidas em obras de 
edifícios, com uma qualidade e desempe-
nho constantes. 
 
Para além dos produtos, a Leca Portugal, 
SA também disponibiliza um conjunto vasto 
de serviços, que vão desde o apoio e acon-
selhamento técnico ao apoio logístico e 
documental. 
 
ATENDENDO À IMPORTÂNCIA CRESCENTE ATRI-
BUÍDA AO IMPACTO DA CONSTRUÇÃO SOBRE O 
AMBIENTE, HÁ CADA VEZ MAIS UMA PREOCUPA-
ÇÃO COM A PEGADA AMBIENTAL DOS PRODUTOS 
E COM AS SOLUÇÕES PARA A ECONOMIA CIRCU-
LAR. ESTA É TAMBÉM UMA PREOCUPAÇÃO 
VOSSA? 
 
No Grupo LECA a otimização de recursos e 
a eficiência na sua utilização são preocupa-
ções constantes. Através dos nossos pro-
dutos únicos e soluções inovadoras, empe-
nhamo-nos em melhorar a pegada ambien-
tal dos projetos de construção, de infraes-
trutura e gestão da água, para o benefício 
do ambiente e das nossas condições de 
vida. 
 
Focando-nos nos processos industriais, 
trabalhamos continuamente para reduzir 
a nossa pegada ambiental priorizando o 
uso de energias verdes, o consumo res-
ponsável de matéria-prima e a eficiência 
do processo de fabrico. Os nossos produ-
tos têm efeitos positivos no que diz res-
peito ao seu impacte ambiental em todas 
as fases do ciclo de vida do produto, 
desde a produção, o transporte, constru-
ção e reutilização dadas as suas carate-
rísticas - durável, resistente, leve e reutili-
zável. A argila expandida Leca® pode ser 
utilizada em todos os lugares e ser reutili-
zada ou reciclada infinitamente, podendo 
até ser devolvida à Terra. 
 
COM UMA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS 
COMPETITIVOS QUE SATISFAÇAM AS NECESSI-
DADES, PROMOVENDO A REDUÇÃO DOS IMPAC-
TOS AMBIENTAIS E DE CONSUMO DE RECURSOS 
NATURAIS CONSEGUE-SE A ECOEFICIÊNCIA E 
ASSIM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 
EMPRESA. TÊM ALGUMA ESTRATÉGIA NESTE 
SEN TIDO? 
 
O Grupo LECA constituiu uma nova área 
corporativa dedicada à sustentabilidade 
com o objetivo de alinhar a sua visão: 
“melhorar as condições de vida e proteger 
o meio ambiente” - com as metas ambien-
tais da Saint-Gobain. 
 
O nosso compromisso é reduzir em 30% as 
emissões de CO2 até 2025 e em 50% até 
2030. Em 2050 pretendemos atingir a neu-
tralidade carbónica. 

Em todas as frentes do nosso habitat - edifí-
cios, espaços exteriores de lazer, atividades 
recreativas como a floricultura e a jardina-
gem, tratamento de efluentes domésticos e 
industriais, gestão e tratamento de águas plu-
viais, etc. - a Leca® contribui para um presen-
te mais seguro e amigo do ambiente, e para 
um futuro mais sustentável. 
 
QUANTO A PROJETOS FUTUROS, QUE PRODUTOS 
OU SOLUÇÕES ESTÃO A DESENVOLVER? 
 
Iremos continuar a trilhar um caminho que ini-
ciámos há anos atrás: em conjunto com os 
nossos parceiros - clientes, fornecedores, 
engenheiros, arquitetos, universidades e ins-
tituições de conhecimento técnico - no 
desenvolvimento de aplicações e soluções 
com argila expandida orientadas para confe-
rir mais segurança e mais qualidade de vida 
às pessoas, respeitando e protegendo o 
meio ambiente. Ao atingir os objetivos de 
desenvolvimento sustentável iremos fornecer 
ao mercado produtos e soluções com uma 
menor pegada carbónica associada.  
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Entrevista
Maria Reis I Diretora de Marketing e Comunicação da Soprema Portugal

A título de exemplo podemos destacar as nos-
sas soluções de impermeabilização líquida de 
altas prestações e extrema polivalência, que 
têm apresentado um grande crescimento nos 
mercados com maiores níveis de exigência. 
 
ATENDENDO À IMPORTÂNCIA CRESCENTE ATRIBUÍDA 
AO IMPACTO  DA CONSTRUÇÃO SOBRE O AMBIENTE, 
HÁ CADA VEZ MAIS UMA PREOCUPAÇÃO COM A PEGA-
DA AMBIENTAL DOS PRODUTOS E COM AS SOLUÇÕES 
PARA A ECONOMIA CIRCULAR. ESTA É TAMBÉM UMA 
PREOCUPAÇÃO VOSSA?  
 
Na Soprema, o foco na sustentabilidade existe 
desde sempre.  Embora seja uma multinacional, 
a Soprema é de base uma empresa familiar. 
Assim, toda a estratégia do grupo é desenhada 
com base nos valores dos fundadores, que 
estendem essa mesma filosofia e forma de estar 
a todo o grupo. É esse o caminho que desenvol-
ve diariamente, nos seus centros de investiga-
ção e desenvolvimento, de forma a criar as 

COMO CARACTERIZA A PRODUÇÃO DA EMPRESA 
E QUE SEGMENTOS DE PRODUTOS ABRANGEM? 
QUER DESTACAR ALGUM EM PARTICULAR? 
 
A Soprema possui atualmente mais de 75 
fábricas, e está presente nos sectores da 
edificação e obras de engenharia. A sua 
oferta de produtos caracteriza-se por um 
conjunto vasto de soluções tanto para a 
envolvente exterior dos edifícios quer 
para interiores, e para obras de engenha-
ria - pontes, viadutos, estradas, canais, 
túneis, etc. Sendo uma das grandes refe-
rências a nível mundial na área das 
impermeabilizações, isolamentos e dre-
nagens, sente a responsabilidade de tra-
balhar com os mais altos parâmetros de 
qualidade, procurando que cada nova 
solução ofereça prestações superiores 
com um menor impacto ambiental, priori-
zando dessa forma todas as questões 
relacionadas com a sustentabilidade.  

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A 
TRAJETÓRIA DA MESMA NO MERCADO. 
 
A Soprema emprega atualmente mais 
de 8500 profissionais, tem uma fatura-
ção superior a 3 biliões de euros e conta 
com uma experiência de mais de 100 
anos. Está atualmente presente em 
mais de 90 países e é reconhecida mun-
dialmente pelo seu know-how nas áreas 
das soluções de impermeabilização, iso-
lamento térmico e acústico. 
 
Tem uma forte política de investimento 
centrada na sustentabilidade e direcio-
nada para a investigação e desenvolvi-
mento de novas soluções para a edifica-
ção e obras de engenharia. Conta atual-
mente com 18 centros de I&D e tem 
mais de 70 patentes. O seu maior obje-
tivo é construir um futuro melhor e total-
mente sustentável. 
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É altura de se pensar em conjunto com o 
futuro em mente. Importa referir que a maio-
ria dos edifícios construídos em Portugal 
não possui isolamento térmico. Na verdade, 
edifícios anteriores a 1990, que nunca 
tenham sido reabilitados, muito provavel-
mente não possuem qualquer isolamento 
térmico. Um em cada 5 portugueses não 
consegue manter a casa quente, segundo 
os dados da Eurostat. Estamos a falar de 
cerca de 18.9% da população portuguesa 
contra 6.9% da população europeia. Isto 
significa que existe diariamente em Portugal 
um consumo de energia excessivo, seja 
para manter as casas quentes no inverno, 
seja para as arrefecer no verão. Assim, se 
na construção nova temos de fazer esco-
lhas sustentáveis, na reabilitação tem de ser 
feito um importantíssimo trabalho de sensi-
bilização. 
 
 QUANTO A PROJETOS FUTUROS, QUE PRODUTOS 
OU SOLUÇÕES ESTÃO A DESENVOLVER? 
 
Um dos lançamentos mais recentes e fortes 
da Soprema em Portugal foi o SOPRA XPS 
- uma ampla gama de isolamentos térmicos. 

melhores soluções sustentáveis para cons-
truir, renovar e melhorar os edifícios. É sua 
prioridade reforçar a relação com a nature-
za, trazendo-a de volta às cidades, criando 
assim uma consciência ecológica crescen-
te no sector. Hoje, mais do que nunca, 
busca construir sempre com o futuro em 
mente, tendo por objetivo deixar às próxi-
mas gerações um legado de edifícios sus-
tentáveis, responsáveis e benéficos. Este é, 
na verdade para a Soprema, o único cená-
rio que faz sentido para o futuro do sector 
da construção. 
 
COM UMA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS 
COMPETITIVOS QUE SATISFAÇAM AS NECESSIDA-
DES, PROMOVENDO A REDUÇÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS E DE CONSUMO DE RECURSOS NATU-
RAIS CONSEGUE-SE A ECOEFICIÊNCIA E ASSIM O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA EMPRESA. 
TÊM ALGUMA ESTRATÉGIA NESTE SENTIDO?  
 
Sempre que desenvolve novas soluções o 
foco da Soprema é o de trabalhar para uma 
construção mais eficiente. Como exemplo 
temos o mais recente lançamento da 
Soprema em Portugal, o Sopra XPS, um 
novo isolamento térmico de poliestireno 
extrudido que incorpora até 100% de maté-
ria-prima reciclada e oferece ainda melho-
res prestações. Mas a Soprema não se fica 
apenas pela reciclagem de matérias-pri-
mas. Na Soprema todo o processo é tido 
em conta, pensado e redesenhado a todo o 
momento. Só assim é possível reduzir efi-
cazmente a pegada ecológica em todo o 
ciclo de vida do produto. Desde a produção, 
às distâncias de transporte, passando pela 
venda e instalação, tudo é estudado e ava-
liado. “Hoje em dia não sabemos, nem que-
remos, pensar de outra forma.” 
 
A AGENDA ESTRATÉGICA DO GOVERNO PARA 
2030 INCLUI A TRANSIÇÃO CLIMÁTICA E A SUS-
TENTABILIDADE DOS RECURSOS. SERÁ ESTE UM 
INCENTIVO PARA QUE HAJA UM AUMENTO DA 
PROCURA PARA A REABILITAÇÃO? 
 
A Soprema acredita e espera que sim. A 
reabilitação de edifícios pode, deve e tem 
de ser feita. A empresa já adotou medidas 
nesse sentido, com ofertas específicas 
para a reabilitação como o Sopra XPS CB, 
que apresenta excelentes prestações no 
isolamento térmico pelo exterior. Mas mais 
importante do que ser apenas a Soprema a 
adotar medidas de sustentabilidade, é 
importante que todos os intervenientes do 
sector as adotem também, desde fabrican-
tes, projetistas, construtores, distribuidores, 
aplicadores e consumidor final. A sustenta-
bilidade só pode ser garantida se imple-
mentada em todas as fases do processo, 
não estando em causa lucros ou lideranças 
de mercado.  

A Soprema lançou mais um novo produto, o 
FIX EVO - um suporte para colocação de 
painéis solares fotovoltaicos nas coberturas 
- que representa uma evolução / revolução 
em relação ao que habitualmente se utiliza 
nas coberturas para fixar este tipo de equi-
pamentos e que muitas vezes compromete 
a própria integridade da impermeabilização. 
Com o FIX EVO, a estrutura existente é 
mantida e a instalação é segura, rápida, 
sustentável e muito económica. É uma solu-
ção prática e inteligente que responde às 
necessidades dos clientes em termos eco-
nómicos, mas sem descurar a qualidade, 
durabilidade e a preocupação ambiental.  
 
Não podemos deixar de referir também as 
nossas soluções para coberturas “COOL 
ROOF” que possibilitam uma diminuição de 
40% da radiação no edifício, o que garante 
uma poupança energética muito substan-
cial. Além disso, como a temperatura na 
superfície diminui, a vida útil do sistema de 
impermeabilização é também maior, conse-
guindo uma maior durabilidade e conse-
quentemente a diminuição da pegada eco-
lógica. 



Arquitetura
Moradia unifamiliar com vista para o Rio Douro
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Localizada na Foz do Sousa em 
Gondomar, a moradia de 3 pisos está 
implantada num terreno com 4 000 m² 
com o declive na direção do Rio Douro. 
No terreno está previsto a construção de 
um corte de padel, piscina e de um cir-
cuito pedonal, atlético e desportivo de 
uso privado. 
 
A área principal de ingresso automóvel 
no terreno será através de uma rua local, 
pelo que existirá uma ampla área per-
meável para o estacionamento automó-

vel e um percurso de acesso à moradia no 
sentido descendente. Para esta área pre-
tende-se um espaço amplo, de modo a 
que os automóveis possam manobrar e, 
ainda, a criação de um terraço com uma 
ampla vista sobre a paisagem. 
 
Para vencer o desnível de cerca de 5 m no 
sentido descendente, propõe-se uma 
escadaria com 28 degraus e patamares de 
descanso. Existirá ainda um caminho com 
cerca de 19 m para acesso de uma rampa 
com inclinação não superior a 10% desti-

nada a cadeira de rodas. A escadaria com patama-
res será realizada de modo a desfrutar da paisa-
gem. O acesso à moradia será através de um pátio 
panorâmico. 
 
A piscina será colocada a sueste, para que a cons-
trução seja uma barreira aos ventos predominantes 
do quadrante Norte, assim como as varandas dos 
quartos e a sala, todos voltados para a piscina. 

Arquitetura: Nuno Ladeiro / Carmo Branco 
Colaboração: Cristian Campanile 
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Renaissance Park Hotel - Porto
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Vai nascer na cidade do Porto o novo 
Renaissance Park Hotel - Porto, um 
dos mais recentes investimentos do 
Grupo Mercan em parceria com a RA 
Group (Referência Arrojada Group). 
Sob a marca Renaissance, que perten-
ce à Marriott International, o edifício irá 
localizar-se num dos bairros mais his-
tóricos do Porto, tendo uma vista des-
lumbrante sobre a cidade. O investi-
mento projetado é de 56 milhões de 
euros. 
 
Está previsto que o Renaissance Park 
Hotel - Porto tenha uma área de cerca 
de 14 mil metros quadrados, 163 quar-

tos, piscina panorâmica exterior no últi-
mo andar com bar e esplanada, restau-
rante com capacidade para 250 pessoas 
e um centro de congressos com capaci-
dade até 600 utilizadores. 
 
Situado próximo da igreja da Lapa, e na 
freguesia com o mesmo nome, o hotel 
está perto de transportes públicos e a 
apenas 10 minutos a pé da Câmara 
Municipal do Porto, da Torre dos Clérigos 
e de conhecidos restaurantes e edifícios 
históricos da cidade. 
 
“Acreditamos no potencial do turismo em 
Portugal e estamos convictos de que o 

país tem todas as condições que justificam a 
aposta neste sector tão afetado pela pandemia. 
Razões que nos levam não só a manter, como a 
reforçar o nosso posicionamento em Portugal, 
mesmo face à atual conjuntura económica e 
quase em contraciclo. Os projetos hoteleiros que 
queremos desenvolver em vários pontos do país 
têm um peso relevante na criação de emprego, 
tanto nas fases de desenvolvimento e constru-
ção, como na futura gestão hoteleira, que será 
de longo prazo”, explica Jordi Vilanova, vice-pre-
sidente do Grupo Mercan. 
 
O Renaissance Park Hotel - Porto vai criar 140 
postos de trabalho diretos e já durante a fase de 
construção irá contar com 110 trabalhadores em 
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permanência. Este é um projeto arquitetó-
nico assinado pela Visioarq Arquitectos e 
interiores do estúdio Broadway Maylan e 
irá destacar-se pelas formas simples e 
elegantes desenvolvidas com engenharia 
de topo da JFA Engenharia, ajustadas ao 
contexto urbano e à paisagem da cidade. 
O futuro Renaissance Park Hotel - Porto 
terá certificação Leed Gold, reconhecendo 
o excelente desempenho energético e 
ambiental que o projeto apresenta. 
 
Para Jordi Vilanova, vice-presidente do 
Grupo Mercan, “este projeto é um exem-
plo da boa aplicação do investimento 
estrangeiro via Vistos Gold, contando com 

160 investidores internacionais. Além de 
contribuir para a criação de emprego e 
impulsionar o turismo na região, este pro-
jeto vai ainda ceder 17.700 m² à cidade, 
dos quais 14.600 m² estão destinados à 
edificação do Parque Urbano da Lapa 
que poderá ser usufruído pelos morado-
res e visitantes do Porto”. 
 
A primeira pedra do Renaissance Park 
Hotel - Porto, lançada a 19 de maio com 
a presença do vice-presidente da Câ ma -
ra Municipal do Porto, Eng.º Filipe Araújo, 
marca de forma simbólica o início da 
construção deste projeto, que se iniciou 
nos primeiros dias de 2021 e que deverá 

desenvolver-se ao longo dos próximos 18 
meses. A obra está a cargo da construto-
ra Cobelba, SA. 
 
O arranque da construção do Renaissance 
Park Hotel - Porto acontece meses depois 
do início dos trabalhos para o novo Four 
Points by Sheraton em Matosinhos. Um 
investimento de 20 milhões de euros do 
Grupo Mercan, que deverá estar concluído 
no final deste ano, e que irá criar 50 postos 
de trabalho. Este foi o primeiro projeto com 
o selo da cadeia Marriott International em 
Matosinhos. 
 
FONTE: LLORENTE Y CUENCA 



AGÊNCIAS 
 
Atrevia 
Rua de Costa Cabral, 777 A, sala 11  
4200-212, Porto 
Tel.: 221 123 394 
Site: www.atrevia.com/pt 
 
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 
 
Hill+Knowlton Strategies 
Avenida 24 de Julho, 62, piso 6  
1200-869 Lisbon 
Site: www.hkstrategies.com 
 
Llorente Y Cuenca 
Av. da Liberdade, 225, 5 Esqº 
1250-142 Lisboa 
Tel.: 219 239 700  
Site: www.llorenteycuenca.com 
 
NewsBlast 
Rua de Santa Marta 43 E/F, 5.º D   
1150-293 Lisboa  
Tel.: 218 274 759 
E-mail: info@newsblast.pt 
Site: www.newsblast.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 
 
Nuno Ladeiro A + D 
Rua Eng. Ferreira Dias, 1b   
1950 - 116 Lisboa 
Tel.: 211 990 807  
Telm.: 917 649 448  
E-mail: geral@nunoladeiro.com 
Site: www.nunoladeiro.com 
 

ARTIGO 
 
AFEB - Associação Espanhola de 
Fabricantes de Ferragens e 
Bricolage 
Av. Diagonal 477, 12 B 
08036 Barcelona 
Telm.: +34 935 159 392 
E-mail: bricoafeb@brico-afeb.com 
Site: www.brico-afeb.com 
 
Certif - Associação para a 
Certificação 
Francisco Barroca 
R. José Afonso, 9 E 
2810-237 Almada 
Tel.: 212 586 940 
Fax: 212 586 959 
E-mail: mail@certif.pt 
Site: www.certif.pt 
 

Jormax Indústria, Lda 
Zona Industrial Rio-Meão 
4520 Santa Maria Feira 
Site: www.jormax.com 
 
FILA España Industria Química, SL 
Ctra. N-340, km 948  
12592 Chilches (CS) Espanha 
Telm.: +34 964 590 101 
Fax: +34 964 583 265  
Site: www.filasolutions.com 
 
Lenargatecnic, Lda 
Rua dos Castanheiros, 11, Boa Vista 
2420-415 Leiria 
Tel.: 244 723 720  
E-mail: geral@lena.pt 
Site: www.lena.pt 
 

DIVULGAÇÃO 
 
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 
 
J. Soares Correia - Armazéns de 
Ferro, SA 
Rua do Outeiro - Apartado 36 
4746-909 S. Romão do Coronado 
Tel.: 229 865 700; Fax: 229 865 791 
E-mail: jsc@jsoarescorreia.pt 
Site: www.jsoarescorreia.pt 
 
Knauf Insulation 
Marketing & Comunnication Manager 
Iberia  
Telm.: 933 799 169 
E-mail:  
susanna.farnes@knaufinsulation.com 
Site: www.knaufinsulation.pt 
 
Liveplace  
Zona Industrial 
6320-317 Sabugal  
Telm.: 937 799 000  
E-mail: geral@live-place.com 
Site: www.live-place.com 
 
Onduline - Materiais de Construção, SA 
Rua das Lages, 524, Canelas 
410-272 Vila Nova de Gaia 
Tel.: 227 151 230 
Fax: 227 123 788  
E-mail: info@onduline.pt  
Site: www.onduline.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 
 

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

DOSSIER  
ECOEFICIÊNCIA 
 
Amorim Cork Flooring 
Rua Ribeirinho, 202 
4536-907 S. Paio de Oleiros 
Tel.: 227 475 600 
Site: www.amorimcorkflooring.pt 
 
CiviTest - Pesquisa de Novos 
Materiais para a Eng.ª Civil, Lda 
Rua da Indústria, 144 
Parque Industrial de Jesufrei 
4770-160 Jesufrei, VN Famalicão  
Tel.: 252 315 199 
E-mail: geral@civitest.com 
Site: www.civitest.com 
 
Erix, SA 
Parque Proclama 
Quinta Areia 
2830-481 Coina - Barreiro 
Tel.: 212 108 697 
Fax: 212 108 695 
E-mail: info@erix.pt 
Site: www.erix.pt 
 
Extrusal, SA 
Rua do Sacobão - Aradas 
3810-454 Aveiro 
Tel.: 234 378 900 
Fax: 234 378 902 
E-mail: info@extrusal.pt 
Site: www.extrusal.pt 
 
Leca Portugal, SA 
Estrada Nacional 110, Tojeira 
3240-356 Avelar 
Tel.: 236 620 600 
Fax: 236 620 620 
Site: www.leca.pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soprema, SA 
Zona Industrial de Alpiarça   
Rua A, Lote 4 B  
2090-242 Alpiarça 
Tel.: 243 240 020; Fax: 243 240 041 
E-mail: info@soprema.pt  
Site: www.soprema.pt 
 
Universidade do Minho 
Departamento de Engenharia Civil 
Campus de Azurém 
4800-058 Guimarães 
E-mail: rute@civil.uminho.pt 
ricardomateus@civil.uminho.pt   
Site: www.civil.uminho.pt 
 

ECONOMIA 
 
Banco de Portugal 
Rua do Comércio, 148 
1100-150 Lisboa 
E-mail: info@bportugal.pt 
Site: www.bportugal.pt 
 
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 
 
AFIL 
Rua D. Afonso IV, 70/78 
Parque Industrial de Alfena 
4445-251 Alfena 
Tel.: 229 699 350; Fax: 229 685 105 
E-mail: geral@afil.pt 
Site: www.afil.pt 
 

EVENTOS 
 

Cluster Habitat Sustentável 
Curia Tecnoparque  
3780-544 Tamengos 
Tel.: 234 401 576 
E-mail: 
centrohabitat@centrohabitat.net 
Site: www.sudoket.com 
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Moradas

PRÓXIMA EDIÇÃO 

REABILITAÇÃO E RENOVAÇÃO

RESERVE JÁ!



UTILIZAR MATERIAIS NATURAIS,
PARA CONSTRUÇÕES  
MAIS SUSTENTÁVEIS.
É ASSIM NA NOSSA FAMÍLIA.
A família SECILTEK trabalha de forma a criar sistemas de construção mais ecológicos 
e sustentáveis. Tudo para oferecer argamassas leves com um desempenho térmico e 
acústico melhorado, tanto no interior como no exterior dos edifícios.  
Conheça as soluções ECOCORK e junte-se à nossa família.

 ARGAMASSAS LEVES COM CORTIÇA

 ÓTIMO DESEMPENHO TÉRMICO E ACÚSTICO

 MENOR NECESSIDADE DE AGREGADOS NÃO RENOVÁVEIS

 COM CAL HIDRÁULICA NATURAL (NHL)

ARGAMASSAS COM CORTIÇA

ECOCORK
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