


volcalis.pt  
Zona Industrial de Bustos · Aveiro · Portugal

T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt

Isolamento eficiente,
seguro e acessível
A lã mineral Volcalis é um isolamento sustentável e de elevada qualidade 
que devido às suas propriedades contribui para o conforto e eficiência 
térmica e acústica nos edifícios.

É um produto ecológico, resistente ao fogo, de fácil aplicação, livre de 
substâncias nocivas e que assegura um ambiente interior saudável.  
Ter conforto agora é mais fácil.

Está na hora de apostar 
no isolamento térmico e 
acústico que a sua casa 
precisa, e no conforto que 
você merece.

aislamientos minerales

Divisórias Revestimentos Tetos falsos Coberturas Fachadas
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em casa



GOLO 
PARTNER 

AIIII ~,.-
11... ,. AIIII-AIIII GOLD PARTNER APCMC 2021 

~ 11...,._ 

APCMC 

O programa GOLD PARTNER 

APCMC, foi criado para dar 

maior notoriedade aos 

nossos parceiros, que nos 

têm apoiado e ajudado a 

crescer enquanto asso

ciação, contribuído para 

desenvolver o nosso setor e, 

em conjunto com os serviços 

que disponibilizamos, nas 

áreas da informação, 

consultoria, estudos e 

formação, promover a 

modernização dos pontos de 

venda do comércio 

independente de materiais 

de construção. 

JUNTE-SE A ESTE GRUPO 

~ BOSCH 

■ 

~ 
SAINT-GOBAIN 

f,SIRL 

■ 
, 
, , 

~1ffi osa 
+?-l·i=ii-i-ii·lff·if 

/F"\. 
S:CIL 
'-::V 

Dá forma às ideia 

SOUDAL 

■GEBERIT 

• imperai um 
SOOU,.r,OE(OMERCIALDERE'IESJIMEHTOSElllP(lliltABIUZtÇÕfS,SA 

OLI 

li 
A CONSTRUIR 
CONFIANÇA 



2 

Sumário

FICHA TÉCNICA

Clearfire

03        Editorial 
             
            DIVULGAÇÃO 
04         Barbot 
05         Carmo Wood 
06         Dyrup 
08         FILA 
09         Geberit 
10         Gresco 
12         Grohe 
13         Grupo Puma 
14         JRBotas 
16         Knauf 
17         Lena 
18         Mewa 
19         Neolitt 
20         Oli 
21         Quilosa 
22         Recer 
23         Roca 
24         Rockwool 
25         Sanindusa 
26         Sanitop 
27         SecilTeck 
28         Steni 
29         Vicaima 
 
            EVENTO 
30         Centro Habitat 
 
            ENTREVISTA 
32         Sika Portugal 
 
            ARTIGOS 
34         Designarte 
36         Tarkett 
37         AFEB 
38         Itecons 
40         Saint-Gobain Portugal 
 
            DOSSIER ECONOMIA 
42         Análise de Conjuntura 
46         Mercado Imobiliário 
 
            DOSSIER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
49         Artigo, Entrevistas, Produtos 
 
            ARQUITETURA 
72         Gaia Hills  
74         Moradia térrea em Mangualde 
76         Moradia na urbanização de Soltroia 
 
            REABILITAÇÃO 
78         Casa do Chapéu Virado  
79         Residência para estudantes 

PUBLICAÇÕES APCMC DISPONÍVEIS 
NA APP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

PROPRIEDADE 
 
APCMC 
Associação Portuguesa dos Comerciantes  
de Materiais de Construção 
Pç. Francisco Sá Carneiro, 219, 4º Dto 
4200-313 Porto 
Tel.: 225 074 210  
E-mail: geral@apcmc.pt 
Site: www.apcmc.pt 
NIPC: 500 969 221 
 
Direção 
  
Carlos Rosa (Presidente) 
Vasco Ferreira (Vice-Presidente) 
Johan Stevens (Vice-Presidente) 
Paula Mendes (Tesoureira) 
Manuela Mesquita (Vogal) 
Tiago Botas (Vogal) 
Fernando Paralta (Vogal) 

 EDIÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL 
 
Diretor: Carlos Filipe Miranda Rosa 
Diretor Adjunto: José de Matos 
Colaboração: Vieira de Abreu 
Imagem: Bruno Costa  
Composição e Grafismo: Bruno Costa  
Comunicação, Marketing e Publicidade:  
Elsa Camelo; Alzira Correia 
Assinaturas: Susana Mendes  
E-mail: susana.mendes@apcmc.pt 
 
SEDE DA REDAÇÃO 
Pç. Francisco Sá Carneiro, 219, 4º Dto  
4200-313 Porto 
Tel.: 225 074 210  
E-mail: geral@apcmc.pt 
Site: www.apcmc.pt 
  

PUBLICAÇÃO, PUBLICIDADE E 
DISTRIBUIÇÃO 
 
APC 
Associação do Comércio de Produtos e 
Equipamentos para a Construção 
Pç. Francisco Sá Carneiro, 219, 4º Dto  
4200-313 Porto 
Tel.: 225 074 210  
 
EXECUÇÃO GRÁFICA 
 
MULTITEMA 
Rua do Cerco do Porto, 365/367 
4300-119 Porto 
Tel.: 225 192 600; Fax: 225 192 698 
Site: www.multitema.pt 
 
 
 
 

Registo no ERC nº 111972 
Depósito Legal nº 84434/94 
Publicação Trimestral 
Tiragem: 5.000 Exemplares 
Preço: 3,75 Euros 
 
Estatuto Editorial disponível em 
www.apcmc.pt/publicacoes/revista-materiais-
de-construcao/ 
 
A Direção da Revista é responsável apenas 
pelos artigos publicados sem assinatura e tam-
bém pela sua seleção. 
 
Os artigos assinados são da exclusiva respon-
sabilidade dos seus autores. 
 



Caros Colegas, 
 
Com a esperança de que este seja o 
momento da mudança face aos constran-
gimentos que a pandemia trouxe em ter-
mos de saúde pública, ainda estamos 
aquém do fim dos seus efeitos na econo-
mia, nomeadamente na cadeia de abas-
tecimento e na estabilidade dos preços, 
das matérias-primas ao produto acabado. 
 
Em concreto no sector dos materiais de 
construção, dependendo da origem dos 
produtos, vamos assistindo ao regresso a 
uma certa normalidade mas com bastan-
tes exceções, nomeadamente nos produ-
tos importados, no que às entregas se 
refere. Quanto aos preços, teremos que 
aguardar por 2022… 
 
O desejo de voltar à normalidade alarga-se 
também à vida associativa. Obviamente 
que as videoconferências não vão acabar, 
bem pelo contrário, já que demonstraram 
ser um excelente complemento ao contacto 
direto e um excelente serviço aos Caros 
Colegas e às suas equipas. 

As atividades associativas presenciais 
vão regressar em força e ainda este ano 
teremos certamente oportunidade de nos 
encontrarmos. 
 
Gostaria de me deter agora na importân-
cia dos Comerciantes Independentes de 
Materiais de Construção que somos e nos 
quais a Associação dos Materiais de 
Construção, APCMC, tem o seu foco. 
 
Quando pensamos na cadeia de abaste-
cimento no sector da Construção, Rea bi -
litação, Decoração e Manutenção de Ha -
bitação ou outra infraestrutura indispen-
sável à vida do dia-a-dia, como escolas 
ou hospitais, percebe-se bem que um dos 
Elos mais fortes dessa cadeia somos nós, 
os Comerciantes, que desempenhamos o 
importante papel da distribuição dos 
materiais em capilaridade. 
 
Esta importante função deve ser valoriza-
da junto de todo o sector mas com ênfase 
junto dos fabricantes e importadores, que 
muitas vezes cedem à tentação de ata-
lhar caminho com a venda direta, esque-
cendo-se com facilidade dos períodos de 
crise em que é o Comerciante Indepen -
den te de Materiais de Construção que 
garante o normal fluxo das mercadorias e 
a segurança financeira a que o mercado 
se habituou. 
 
Por esse motivo, é no interesse do canal 
que representamos que tudo faremos 
para pôr em evidência este nosso serviço 
à sociedade e à economia. 
 
Neste sentido, a APCMC está a desenvol-
ver diversas ações que visam o reconhe-
cimento dentro do sector da importância 
do funcionamento do mercado segundo o 
“Modelo dos Três Níveis”:  
 
- Fabricante/Importador  
- Comerciante/Distribuidor  
- Construtor/Aplicador. 
 

Este modelo é do interesse de todos os 
intervenientes. 
 
O Fabricante encontra na rede de distribui-
ção de materiais de construção:  
 
1. Abrangência nacional, com uma distribui-
ção geográfica adequada à densidade 
populacional de cada região; 
 
2. Uma rede de distribuição que se tem 
modernizado e tem tido excelentes progres-
sos, nomeadamente nas competências 
comerciais e logísticas; 
 
3. Uma rede financeiramente robusta e 
segura, como é fácil constatar através da 
consulta do Ranking da APCMC, que até 
me permite arriscar a dizer que somos dos 
melhores do mercado. 
 
Para o Construtor/Aplicador somos: 
 
1. O melhor serviço de logística; 
 
2. A melhor gestão de crédito; 
 
3. Disponibilidade de stock em proximidade 
ao local de consumo. 
 
Claro que todas estas vantagens que apre-
sentamos a jusante e a montante nos saem 
“caro”. Requerem muito investimento e 
risco, mas é esta a nossa natureza. 
 
A promoção deste modelo, que de resto é o 
modelo natural num mercado equilibrado, 
vai ocupar a nossa atenção nos próximos 
tempos. 
 
Contamos também com o Ilustre Colega na 
defesa dos seus interesses e deste canal 
como um todo. 
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Divulgação

Para quem prefere tonalidades mais marcan-
tes, o catálogo apresenta vários tons de cinza, 
como Serenidade, Persa ou Sombra Suave. 
Estes tons podem ser aplicados em quartos 
com boa luz natural, pois mesmo nos dias cin-
zentos oferece claridade. 
 
Os tons terra também continuam em voga e 
mantém a ligação à natureza. No catálogo de 
interiores encontra: Colmeia, Cerejeira ou 
Amêndoa Torrada. Também estes tons são 
ideias para salas de estar ou jantar ou até um 
quarto. 
 
Esta estação é de renascimento e estas cores 
incentivam à expressão pessoal. 
 
FONTE: YOUNGNETWORK PORTO 

O tempo passa e de repente estamos 
quase a entrar numa nova estação, altura 
de renovação da casa e preparar o lar para 
uma nova etapa. A tinta Dioplaste, campeã 
de vendas da Barbot, que apresentou uma 
nova fórmula, oferece maior cobertura e 
melhor acabamento, mantendo as mesmas 
características que conquistaram o público 
desde os anos 60. Assim é ideal para a 
renovação de outono. 
 
A Dioplaste está indicada para pinturas no 
interior e exterior, não apresenta cheiro e 
oferece resistência à lavagem e esfrega, 
boa cobertura e película protegida conta 
fungos e algas. A tinta está classificada 
como A+, ou seja é mais amiga do ambien-
te e do consumidor.  

CORES À MEDIDA DE TODA A FAMÍLIA 
 
Para o quarto das crianças a Barbot sugere 
o tom Inocência, perfeito para aplicar no 
quarto de uma pequena princesa ou uma 
futura bailarina. Já para os rapazes aventu-
reiros que não gostam das manhãs, 
Claridade é o tom ideal. Este tom de azul 
ajudará a acordar para irem para a escola! 
 
Os tons neutros serão a grande tendência 
da estação, por isso no catálogo de interio-
res poderá encontrar cores como: Bege 
Rosado, Creme Café ou Espuma do Mar. 
Estes tons que são uma mistura de bege e 
amarelo são indicados para espaços 
comuns como a sala de estar, já que trans-
mitem serenidade. 

Dioplaste da Barbot para inspiração da decoração de Outono



O areal mais famoso do litoral alenteja-
no está agora mais acessível, graças a 
um novo passadiço com assinatura da 
Carmo Wood, empresa portuguesa líder 
no segmento madeiras. Com início junto 
ao Museu do Arroz e à Adega da Com -

porta, a nova estrutura, com uma extensão 
de 350 m, assegura o acesso cómodo ao 
parque de estacionamento da praia e a 
outro passadiço, já existente, executado 
pela Carmo Wood há mais de 20 anos, que 
conduz ao areal. 
 
Totalmente sustentável e integrado na pai-
sagem, o novo passadiço resulta de um 
investimento da Herdade da Comporta, na 
ordem dos 120 mil euros, que visa proteger 
o espaço natural, anulando o impacto de 
trilhos improvisados, assim como aumentar 
a conveniência no acesso à praia. 
 
Esta nova obra é mais um dos marcos 
Carmo Wood na Comporta e “reflete um 
compromisso da empresa para com a pre-
servação e embelezamento de uma região 
onde a empresa marca forte presença há 
mais de 20 anos”, afirma Jorge Milne e 
Carmo, Presidente da Carmo Wood. 
 
Com efeito, foi em 1998 que a Câmara 
Municipal de Grândola adjudicou à empre-
sa os primeiros passadiços das praias da 
Comporta, Carvalhal e Pego, assim como 
os respetivos parques de estacionamento. 
A estes seguiram-se os heliportos da 

Herdade da Comporta e respetivos passadiços 
de acesso e ainda o centro equestre “Cavalos na 
areia”, que contou com boxes e padocks da 
gama especializada Horservice® da Carmo 
Wood. 
 
A estes projetos juntam-se inúmeras vedações, 
estruturas de sustentação de terras ou guardas 
de proteção de estrada em madeira tratada da 
Carmo Wood, assim como inúmeros edifícios em 
lamelado colado, junto ao empreendimento Troia 
Resort, pérgulas, decks, passadiços, sinalética, 
ou arranjos paisagísticos também da autoria da 
Carmo Wood. Mais recentemente, destaque 
para acabamentos no hotel Sublime e a constru-
ção do emblemático hotel Quinta da Comporta 
bem como a requalificação do mítico Cais 
Palafítico da Carrasqueira. 
 
“Se é verdade que a construção em madeira 
marca já de forma muito clara o estilo arquitetó-
nico da região da Com por ta, é igualmente certo 
que confirma o valor que a Carmo Wood trouxe 
e continuará a trazer à região:  soluções de ele-
vada qualidade e longa duração, com design cui-
dado e apelativo, implementadas de forma exí-
mia, para preservar e potenciar ainda mais a 
beleza natural desta região ímpar”, conclui Jorge 
Milne e Carmo. 

Carmo Wood ergue novo passadiço para apreciar o lado mais selvagem da Comporta
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pecialistas da PPG Dyrup, é, sem dúvi-
da, um tom perfeito para um espaço que 
se pretende mais acolhedor. Os beges 
estão hoje na moda, aparecendo como 
tendência em diversos perfis de 
Instagram das mais conhecidas decora-
doras e trend setters. Estes tons reme-
tem-nos para sensações como a sereni-
dade e o conforto absolutos. 
 
Beige Massai: ainda dentro da categoria 
dos beges, o Beige Massai pode ser 
uma alternativa ao Beige Plage, mas 
com uma referência de cor mais leve. O 
tom mais rosado é uma boa opção tanto 
para as áreas comuns de uma casa, 
como para um quarto de adulto ou de 
um bebé. A nossa dica para a transfor-
mação perfeita destas divisões e ainda 
garantir um ar interior purificado é apli-
car Dyrup Air Pure. Ao utilizar esta tinta 
irá melhorar a qualidade do ar interior a 
partir do primeiro dia de aplicação devi-
do à sua tecnologia inovadora Air 
Purifying. Assim ao escolher Dyrup Air 
Pure está a proteger a si, os que mais 
gosta e também o ambiente, afinal esta 
é a opção mais sustentável, pois é cons-
tituída por 45% de base biológica e a 
sua embalagem é feita de material total-
mente reciclado. 
 
Rose Phlomis: se a procura é por tons 
mais arrojados, assegurando sempre o 
lado quente e aconchegante, o rosa 
forte ou o rouge aplicados numa parede 
de uma sala, por exemplo, vão sem 
dúvida criar impacto e conferir maior 
sofisticação ao espaço. Se procura uma 
tinta versátil a escolha ideal será Dylon, 
um produto de acabamento semi-mate, 
com excelente poder de cobertura e 
retenção da cor. Pode ser utilizada no 
interior e exterior. 
 
Vert Lierre: se a preferência vai para os 
tons verdes, que remetem para ambien-
tes naturais, mas também para a calma, 
a esperança e a vitalidade, o Vert Lierre 
é a alternativa perfeita para trazer a 
natureza para dentro de casa. A intensi-
dade desta cor permite criar ambientes 
mais aprimorados, sem abandonar a 
sensação de conforto e aconchego. E 
quando escolhemos tons mais escuros 
para a nossa casa é importante escolher 
uma tinta que garanta a melhor opacida-
de da cor e cobertura. Para isso reco-
mendamos a tinta de interior Dyrustar, 
uma tinta aquosa mate, de elevada qua-
lidade, com formulação ecológica. 
 
FONTE: HILL+KNOWLTON STRATEGIES  

A PPG Dyrup apresenta várias sugestões de 
cor, com Chromatic®, que são a solução para 
quem procura maior conforto em casa, duran-
te os meses mais frios que se aproximam. A 
proposta passa pela escolha dos tons certos 
para recriar ambientes mais acolhedores no 
interior de cada habitação, respeitando dife-
rentes preferências e estilos de decoração. 

Com a marca exclusiva de cor, Chromatic®, 
não faltam opções de tons, adequados à pró-
xima estação, capazes de agradar os fãs dos 
espaços mais neutros, ao estilo escandinavo, 
ou os mais arrojados, que optam por alternati-
vas de cor mais fortes.  
 
Beige Plage: a cor do ano 2021, eleita por es -

Dê um toque de conforto à sua casa neste outono com a Dyrup
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quanto para resíduos de juntas epóxi 
(EPOXY PRO), atuam com secagem 
ultra-rápida (TECHNOLOGY RAPID 
DRY), sem criar espuma e sem a neces-
sidade de enxaguar. Desta forma, o insta-
lador dispensa o uso de água, evitando 
qualquer risco de carbonatação e desco-
loração das juntas.  
 
As soluções de limpeza instantânea FILA 
são seguras, pois não emitem gases tóxi-
cos e não danificam perfis ou elementos 
de aço inoxidável e, graças às suas 
importantes vantagens, revolucionaram o 
trabalho diário do instalador profissional.  
 
O investimento constante em pesquisa 
e desenvolvimento permitiu à FILA 
alcançar a excelência em sistemas de 
limpeza, proteção e manutenção para 
todas as superfícies. As soluções FILA 
são escolhidas por profissionais do sec-
tor - instaladores, designers e arquitetos 
qualificados - nos projetos mais van-
guardistas do mundo. 

O magnífico hotel Lopesan Costa Meloneras 
Resort & Spa, de 4 estrelas, tem uma locali-
zação privilegiada em Gran Canarias, em 
frente ao mar, na primeira linha da praia, e a 
poucos metros da Reserva Natural das 
Dunas de Maspalomas, no sul da ilha.  
 
O majestoso palácio com janelas, portas e 
pórticos remetem o visitante aos tempos 
coloniais, tão típicos da arquitetura das Ilhas. 
As mais de 2.000 palmeiras presentes no 
parque do hotel fazem-nos sentir como se 
estivéssemos num oásis no meio de uma pai-
sagem desértica de dunas que se perdem no 
mar.  
 
O hotel, com 1.136 quartos, passou recente-
mente por uma reforma que se focou em parti-
cular nos mais de 70.000 m² de espaços exte-
riores, para lhes proporcionar um maior confor-
to e eficiência. Além de renovar as 4 piscinas 
que distinguem o hotel (a enorme piscina “El 
Lago” é uma das maiores da Europa), estão a 
ser construídas outras cinco piscinas que vão 
chegar aos quartos do rés-do-chão, que terão 

terraços com lençóis de água, que lhe dará um 
apelo especial.  
 
A nova tecnologia de limpeza instantânea da 
FILA foi usada para limpar os resíduos da 
colocação dos novos revestimentos de azule-
jos da piscina, que foram unidos com uma 
junta de epóxi, especificamente EPOXY 
PRO, específica para juntas de epóxi e proje-
tada para ser usada em junta nova, sem o 
uso de água e consequentemente sem a 
necessidade de enxaguar.  
 
EPOXY PRO facilita a tarefa do instalador, 
poupa-lhe tempo, permite-lhe realizar um tra-
balho perfeito e completo, sem embaciamen-
to e sem resíduos, respeitando o material e 
as juntas, permitindo realizar um trabalho 
perfeitamente alinhado com os novos regula-
mentos de instalação de cerâmica de quali-
dade, UNE 138002-2017.  
 
As novas e patenteadas soluções instantâneas 
da FILA, disponíveis tanto para resíduos de 
juntas cimentícias (INSTANT REMOVER) 

Soluções instantâneas da FILA na renovação do hotel Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa 
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Os novos padrões de higiene obrigam a ser-
mos mais rigorosos do que nunca na limpeza 
de uma divisão tão sensível à sujidade como é 
a casa de banho. Para a Geberit, especialista 
em louça sanitária e tecnologia para a casa de 
banho, não se trata de dedicar mais horas a 
limpar, mas de adaptar ou alterar os elementos 
para que as casas de banho sejam divisões 
muito mais higiénicas do que têm sido até 
agora. 
 
POUPAR ÁGUA E REDUZIR OS AGENTES CONTAMI-
NANTES EM CASAS DE BANHO PÚBLICAS 
 
A limpeza das casas de banho costuma ser um 
ponto determinante na imagem de um estabe-
lecimento. Além disso, se se procurarem certi-
ficados de construção sustentável ou se, sim-
plesmente, o proprietário tiver consciência 
meio ambiental, é importante optar por solu-
ções que não só diminuem o consumo de água 
na utilização diária como que evitam o contacto 
das mãos, geram menos gasto de água e dimi-
nuem o consumo de agentes de limpeza dado 
que são muito fáceis de limpar. 
 
A primeira solução que se converteu num 
«must» são os sistemas contactless para a 
descarga de sanitas e urinóis. Estes mecanis-
mos ativam automaticamente a água da sanita 
ou do urinol depois da utilização graças a sen-
sores de deteção do utilizador por infraverme-
lhos. Para assegurar o conforto dos clientes, é 
preciso escolher modelos de qualidade, com 
sensores que garantem uma boa descarga 
graças ao correto ângulo de deteção do utiliza-
dor, como os modelos Geberit Sigma10 e 
Sigma50.  
 
A água da torneira também flui automaticamen-
te nestas casas de banho 100% limpas, sus-
tentáveis e sem contacto. As torneiras Piave e 
Brenta, por exemplo, detetam o utilizador com 
grande eficácia e geram, além disso, uma 
importante poupança de água. O seu design 
esbelto e elegante é possível graças ao facto 
de os componentes eletrónicos se instalarem 
fora do corpo da torneira, numa caixa protegida 
da zona de água que se coloca debaixo do 
lavatório. 
 
Por outro lado, quanto menos elementos da 
casa de banho estiverem à vista, menos super-
fícies estarão ao alcance das mãos dos utiliza-
dores. Instalar um autoclismo de interior é uma 
proposta simples, inovadora e muito higiénica 
que gera superfícies lisas e elimina as zonas 
de difícil acesso para limpar. A utilização de 
autoclismos de interior com sanitas suspensas 
e urinóis Rimfree®, sem rebordos no interior é a 
melhor solução, simples e muito higiénica, para 
conseguir superfícies lisas e eliminar as zonas 
de difícil acesso onde se pode acumular sujida-
de. Assim, a limpeza torna-se muito fácil e 
pode eliminar-se a utilização de produtos de 
limpeza que contaminam o meio ambiente.  

Limpeza nas casas de banho públicas com soluções sustentáveis da Geberit
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Lamela é um pavimento porcelânico que 
recria a essência da pedra (ardósia), dispo-
nível em 30x60 e 33x33 (black e multicolor), 
utilizado em revestimento/pavimento, inte-
rior e exterior, em áreas públicas ou residen-
ciais. 
 
Play é um pavimento porcelânico, disponí-
vel no formato 33x33, em 3 padrões e 3 
cores. As cores e geometrias desta coleção 
levam-nos até ao início do século passado, 
ao auge dos pavimentos e revestimentos 
hidráulicos. Esta coleção combina diferen-
tes esquemas geométricos, linguagens 
estéticas, memórias e modernidade. 
 

A Gresco apresenta quatro novas coleções 
que aliam a estética e funcionalidade, res-
pondendo às exigências técnicas dos espa-
ços públicos ou residenciais. 
 
A coleção Freestone é uma pedra serena. 
Um arenito que possibilita uma leitura contí-
nua do espaço através da uniformização do 
pavimento desde o interior ao exterior 
(características antiderrapantes). É uma 
série completa dado que possui também 
revestimento que permite uma ligação har-
moniosa entre a parede e o chão.  
 
A coleção Freestone desmultiplica-se em 
diversos formatos, numa equilibrada paleta 

de cores e acabamentos e com diver-
sas peças decoradas que dão vitalidade 
e elegância aos seus espaços. Vital é 
um granito para exterior com caraterís-
ticas de anti escorregamento. Nesta 
coleção somos transportados para 
atmosferas exteriores, rurais ou urba-
nas, vinculadas à intemporalidade do 
granito. Garantia de elevadas presta-
ções técnicas, é ideal para espaços 
exteriores (terraços, varandas, piscinas, 
etc.), pavimento ou revestimento e está 
disponível em 3 cores (2 cinzas e casta-
nho), possibilitando desenvolver com 
total liberdade espaços belos e inalterá-
veis no tempo. 

Gresco apresenta novas coleções cerâmicas
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junto com os parceiros VOK DAMS, 
IBM e D’art. A GROHE X - enquanto 
fonte de conteúdo adaptado aos inte-
resses dos grupos-alvo para a apre-
sentação de produtos, inspiração e 
partilha de know-how combinadas 
com a oportunidade de interagir com 
especialistas, bem como ofertas 
orientadas pa ra serviços como tuto-
riais e eventos especializados - per-
mite aos visitantes experimentarem a 
marca de modo personalizado.  
 
Desde o seu lançamento, em março 
de 2021, que a GROHE X provou ser 
um sucesso. O retumbante número 
de visitantes - hoje 2.500 por dia - 
prova que a plataforma é uma solu-
ção criativa para os desafios de 
comunicação atuais e do futuro. A 
GROHE X é vista como impulsiona-
dora de inovação por direito próprio, 
servindo não como um substituto da 
comunicação tradicional, mas antes 
como um ponto de partida para uma 
nova era de apresentação de marca e 
comunicação. A GROHE X surge 
como uma alternativa flexível para 
acompanhar os rápidos desenvolvi-
mentos em comunicação. 
 
Jonas Brennwald, líder da LIXIL 
EMENA e coCEO na GROHE, afirma 
que “os 35 mil visitantes e as 70 mil 
visualizações logo na primeira sema-
na da GROHE X provaram que está-
vamos certos”. Acrescenta que “a 
plataforma foi projetada para posicio-
nar a nossa comunicação para o 
futuro. Estamos muito satisfeitos por, 
com o Red Dot Award, recebermos a 
confirmação internacional de que 
criámos algo que não é apenas bem 
concebido, mas também uma ferra-
menta de comunicação de marca 
extremamente bem-su cedida”. 
 
DISTINÇÃO RED DOT AWARD BRANDS & 
COMMUNICATION DESIGN  
 
Com cerca de 20 mil inscrições, o 
Red Dot Award é uma das maiores 
competições anuais de design do 
mundo. Criado em 1955, o prestigia-
do galardão há muito se estabeleceu 
como um dos mais cobiçados selos 
de qualidade de bom design. Desde 
produtos a projetos criativos, concei-
tos de design e protótipos, passando 
pela comunicação de marca, o Red 
Dot Award documenta as tendências 
mais importantes a nível mundial. 
 
FONTE: NEWSBLAST 

Apenas alguns meses após o lançamento, o 
hub de experiência digital GROHE X recebe 
o prestigiado Red Dot Award Brands & 
Communication Design 2021, na categoria 
“Soluções Digitais”, concedido à GROHE, 
líder global em soluções holísticas de casa 
de banho e de cozinha. Peter Zec, fundador 
e CEO da Red Dot, enfatiza a importância 
das soluções digitais para o sucesso das 
insígnias e das empresas, sobretudo agora: 
“como vencedora do prémio, a GROHE pro-
vou que pensa “fora da caixa”. A marca sabe 

como agir de forma rápida em tempos de 
crise e utilizar as incertezas do presente 
para novas abordagens de comunicação e 
design. Assim, supera desafios importantes 
enquanto dá uma contribuição valiosa para o 
futuro desenvolvimento da sociedade”.  
 
EXPERIÊNCIA DE MARCA HOJE E AMANHÃ  
 
Com a GROHE X, a LIXIL EMENA desen-
volveu a primeira plataforma digital neste 
sector para a sua insígnia GROHE, em con-

GROHE ganha cobiçado Red Dot Award 2021 com plataforma interativa GROHE X 
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tura do produto com água executa-se 
até obter uma pasta homogênea; 
cerca de 20% de água, pois o que se 
pretende é a fixação das placas iso-
lantes ao suporte, utilizando a arga-
massa TRADITERM NC do Grupo 
Puma. 
 
Espalhar e pentear o adesivo TRADI-
TERM sobre o painel isolante, com a 
ajuda da talocha dentada, obtendo-se 
assim uma distribuição homogénea 
do adesivo ao longo de toda a super-
fície da placa. 
 
Ter em conta que se deve eliminar uma 
faixa da argamassa TRADITERM próxi-
ma ao perímetro da placa (aproximada-
mente 2 cm), técnica utilizada quando a 
planimetria do suporte for < 5 mm medi-
do com régua de 2 m. 
 
Algumas das recomendações que 
devem ser levadas em consideração 
quando se seguir para a aplicação: 
 
• Os substratos (tijolos, rebocos e betão) 
devem estar limpos (livres de poeira, res-
tos de tinta em mau estado, gorduras, des-
cofrantes, etc.). 
 
• No caso de suportes pintados com tinta, 
o técnico responsável pela obra deve certi-
ficar-se de que a tinta sobre a qual o pro-
duto é aplicado está em bom estado. 
 
• Em suportes com desníveis superiores a 
1 cm, é aconselhável regularizar previa-
mente. 
 
• Os painéis isolantes nunca devem cobrir 
as juntas de dilatação do edifício. Para sua 
resolução utilize o perfil de dilatação. 
 
• Proteja a parte superior da fachada para 
evitar possíveis infiltrações de água. 
 
• O adesivo não isenta a colocação das 
buchas de fixação mecânica. 
 
• Não aplique com temperaturas inferiores 
a 5 °C ou superiores a 30 °C. 
 
• Não aplicar com risco de geada, chuva, 
ventos fortes ou sol direto. 
 
• Não aplique em áreas onde existe o peri-
go de água estagnada. 
 
• Em condições climáticas extremas (vento 
forte ou altas temperaturas), a secagem 
ocorre mais rápido do que o normal. 
 
O produto TRADITERM NC do Grupo 
Puma apresenta-se em sacos de 
papel plastificado de 25 kg. Tem um 
armazenamento até 1 ano na sua 
embalagem original fechada, ao abri-
go da intempérie e da humidade. 
 

TRATA-SE DE UM PRODUTO NOVO, UMA ARGAMASSA 
HIDRÁULICA ADESIVA PARA A ADESÃO DE PLACAS 
ISOLANTES EM SUPORTES NÃO CONVENCIONAIS 
 
As argamassas utilizadas no sistema ETICS 
nascem para se adaptarem às diferentes 
tipologias de construção existentes, seja 
para executar reabilitações, seja para serem 
aplicadas em edifícios de construção nova. 
 
O Grupo Puma apresenta uma nova arga-
massa hidráulica que é utilizada como adesi-
vo para placas isolantes de poliestireno 
expandido (TRADITERM Painel EPS), 
poliestireno grafite expandido (TRADITERM 
Painel EPS-G), lã mineral (TRADITERM 
Painel MW) e cortiça natural (TRADITERM 
Painel cortiça), no sistema de isolamento tér-
mico pelo exterior TRADITERM (ETICS). 
 
Esta argamassa de composição ideal para 
completar o sistema de isolamento térmico 
exterior, oferece grande aderência, fácil apli-
cação e não propaga a chama. Por sua vez, 
é permeável ao vapor de água. 
 
Trata-se de um produto especialmente 
desenvolvido para o revestimento de supor-
tes não convencionais, de aplicação manual 
e excelente aderência. 

No contexto dos suportes destaca-se a sua 
aplicação em: 
 
• Rebocos de argamassa ou outros suportes de 
natureza mineral semelhante com um certo 
grau de porosidade.  
 
• Placas de madeira tipo OSB. 
 
• Revestimentos cerâmicos ou grés bem aderidos  
ao suporte. 
 
• Pinturas em bom estado. 
 
• Bloco de betão hidrofugado. 
 
Mas deve-se observar que os suportes devem 
ser resistentes, estáveis, saudáveis e limpos, 
livres de poeira, vestígios de descofrantes, pro-
dutos orgânicos, etc. Deve ser considerada a 
compatibilidade da resistência do suporte com 
a da argamassa aplicada. 
 
Ter em conta que em caso de calor, vento ou 
sobre substratos muito absorventes, é aconse-
lhável humedecer o suporte sem encharcar e 
esperar que o brilho superficial da água desa-
pareça. 
 
Quando se passa para as instruções de utiliza-
ção, deve levar-se em consideração que a mis-

TRADITERM® NC I Grupo Puma  
Argamassa hidráulica adesiva para placas isolantes em suportes não convencionais 
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A JRBotas é uma empresa de referência 
no sector dos materiais de construção em 
Portugal com a representação de marcas 
como a Duravit, Fantini, EFFE entre 
outras, tendo sido assim escolhida para 
representar o Coram Group e dar a 
conhecer a Geesa, a Tiger e a Sealskin 
em Portugal. “O Grupo Coram identificou-
nos como sendo a melhor empresa para 
os representar e assim conseguimos alar-
gar o nosso portfólio, não perdendo a 
qualidade e design a que temos vindo a 
habituar os nossos clientes.” 
 
“Termos sido escolhidos para representar, 
em exclusivo, o grupo Coram em Portugal 
é algo que nos enche de orgulho e mostra 
que o trabalho que temos vindo a desen-
volver é reconhecido também internacio-
nalmente. Esta nova parceria é algo que 
nos entusiasma pois fazia-nos falta no 
portfólio uma marca exclusivamente de 
acessórios de casa de banho vocaciona-
da quer para a hotelaria quer para o clien-
te final. Conhecendo a extensa lista de 
projetos internacionais de referência e 
saber que os acessórios têm uma garan-
tia de 15 anos, cumpre o requisito de qua-
lidade que exigimos dos produtos que 
comercializamos, e que ao mesmo tempo 
tranquiliza os nossos clientes.  
 
Acreditamos muito no potencial da marca, 
visto que para alguns projetos que estão 
em curso já temos fortes intenções de 
compra.” Tiago Botas, Diretor Comercial 
da JRBotas. 
 
Geesa é uma marca de acessórios de 
casa de banho e como resultado da qua-
lidade dos seus produtos, adquiriram uma 
posição internacional confiável em hotéis 
e navios de luxo. Até hoje, têm produtos 
em mais de 1100 hotéis e cruzeiros pelo 
mundo inteiro. 
 
Tiger é também uma marca de acessórios 
de casa de banho, acredita-se que a casa 
de banho é o espaço mais pessoal da 
casa, um espaço familiar e que se adapta 
ao dia a dia. Com a Tiger cria a atmosfera 
ideal para atender a todas as nossas 
necessidades funcionais e emocionais. 
 
Sealskin é uma marca de divisórias de 
duche, têxteis e acessórios de casa de 
banho. Com a Sealskin consegue fazer 
uma transformação fácil e rápida à sua 
casa de banho, basta misturar e combinar 
os têxteis certos com as cortinas de 
banho e acessórios da Sealskin. Se dese-
jar uma remodelação completa também o 
poderá fazer com a sua oferta de bases 
de duche e divisórias de vidro, com 
opções personalizadas e feitas à medida 
de cada cliente. 
 

JRBotas aumenta leque de produtos
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A utilização do selo “EUCEB” na emba-
lagem de um produto garante ao utiliza-
dor a sua inocuidade. 
 
Para além da certificação EUCEB, as 
lãs minerais da Knauf Insulation têm 
ainda certificação A+ para a qualidade 
do ar interior e o selo Eurofins “Gold”, o 
mais exigente do mercado em emis-
sões de COV's, respeitando critérios 
adicionais voluntários para além dos 
exigidos pelo próprio organismo certifi-
cador. 
 

As certificações são garantia de qualidade, 
não só para os resultados de isolamento 
térmico e acústico que pretende, mas tam-
bém para a saúde dos habitantes do edifí-
cio.  
 
Por isso a Knauf Insulation sempre apostou 
na sustentabilidade e garantia de qualidade 
de todas as suas lãs. Uma das mais impor-
tantes é a certificação EUCEB, uma iniciati-
va voluntária da indústria de lã mineral que 
garante que os produtos são feitos de fibras 
que não são classificadas como canceríge-
nas, o que significa que cumprem os crité-
rios de isenção de carcinogenicidade (nota 
Q do Regulamento CE n.º 1272/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho). 
 

A Knauf Insulation apenas fabrica e comercia-
liza fibras de lã mineral certificadas pela 
EUCEB, administrada por um organismo de 
certificação independente, a Belgium 
Construction Certification Association  (BC CA). 
 
Como é feito o controlo de qualidade? A 
Knauf Insulation fornece um relatório de 
ensaio elaborado por um dos laboratórios 
reconhecidos pela EUCEB, comprovando 
que as fibras atendem a uma das quatro 
condições de isenção previstas na nota Q 
da Diretiva 97/69 / CE, sendo que para 
além do controlo interno, cada fábrica é 
submetida pelo menos duas vezes por ano 
a uma auditoria feita por um organismo 
independente reconhecido pela EUCEB. 

Lãs minerais da Knauf Insulation com certificação EUCEB



LENA® 215 é um reboco técnico 
de alta resistência (classe CS-IV), 
destinado à execução projetada de 
rebocos interiores e exteriores. É 
reforçado com fibras especiais, 
apresentando elevada resistência 
à fissuração.  
 
Especialmente vocacionado para 
servir de suporte a situações de 
colagem mais exigentes, como 
revestimentos cerâmicos ou pedra 
de elevado peso e dimensão. 
Permite também receber pintura e 
estanhados. 
 
LENA®  215 apresenta como princi-
pais características:  
 
• Elevada resistência mecânica 
• Elevada resistência à fissuração 
• Poder de hidrofugação 
• Ótima trabalhabilidade 
• Excelente produtividade na apli-
cação  
 
Está disponível na cor cinza, sendo 
fornecido em sacos de 25 kg, devi-
damente acondicionados em pale-
tes plastificadas de 60 sacos.  

LENA® 215: reboco de alta resistência reforçado com fibras

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

visite também o site dedicado http://app.apcmc.pt
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O pano ultra-absorvente da MEWA 
pode ser lavado até 50 vezes. 
Resultado: menos desperdício, menos 
custos e mais tempo para o trabalho.  

Os panos de limpeza da MEWA estão 
disponíveis através do sistema de alu-
guer com serviço integrado.

O contentor de segurança MEWA 
SaCon, com fecho hermético, faz parte 
do sistema de panos de limpeza e 
serve para guardar e transportar os 
panos usados em segurança. 
 
FONTE: BUSS COMUNICAÇÃO 

Os requisitos de higiene e limpeza ganharam 
uma nova dimensão. A pandemia fez subir 
ainda mais os padrões nas fábricas e oficinas. 
No entanto, já antes havia a tendência de subs-
tituir produtos descartáveis por reutilizáveis. A 
economia circular exige produtos de longa 
duração, eficiência energética, otimização do 
consumo de água, utilização de detergentes 
ecológicos e cadeias de aquisição curtas e 
locais. A empresa alemã MEWA dedica-se a 
estas diretrizes com o seu serviço de panos de 
limpeza há mais de 100 anos. 
 
Nos últimos meses, as empresas notaram 
ainda mais a importância do serviço da MEWA. 
Com as exigências de higiene e segurança adi-
cionais, foi um alívio poder contar sempre com 
panos de limpeza higienicamente limpos para 
manter as máquinas e ferramentas em ótimas 
condições. Pequenas e grandes fábricas e ofi-
cinas poupam tempo e dinheiro com o sistema 
de panos de limpeza. Além disso, combina per-
feitamente com empresas responsáveis, sem-
pre abertas às soluções sustentáveis. 
 
“Em 1997, fomos a primeira empresa do nosso 
sector a receber o certificado ambiental interna-
cional, em conformidade com a norma ISO 
14001. Também podemos, como membro da 
Associação Europeia de Serviços Têxteis 
(ETSA), moldar a globalização de forma ecoló-
gica. O foco aqui é poupar matérias-primas e 
reduzir o impacto ambiental a um mínimo abso-
luto", informa Maricel Huguet, Diretora da 
MEWA Portugal e Espanha. 

O SERVIÇO DE PANOS DE LIMPEZA DA MEWA É 
CONFORTÁVEL 
 
A MEWA disponibiliza um serviço que con-
tribui para evitar desperdícios: O pano de 
limpeza reutilizável com sistema de alu-
guer. Limpa tudo o que se acumula em 
fábricas e oficinas. Há panos para a sujida-
de extrema como óleos, gorduras, tintas e 
solventes e também há panos para a limpe-
za suave de superfícies sensíveis em áreas 
de trabalho altamente delicadas. 
 
A variedade de panos para diferentes apli-
cações oferece um amplo leque de utiliza-
ção na indústria, em oficinas automóveis e 
empresas artesanais. O contentor de segu-
rança SaCon completa o sistema de panos 
de limpeza da MEWA. Serve para guardar 
os panos até à recolha de forma segura, de 
acordo com a lei e a poupar espaço. Os 
panos limpos são entregues no SaCon her-
meticamente fechado e os panos sujos 
recolhidos para lavagem no SaCon pelo 
motorista de serviço da MEWA. 
 
“As empresas que escolhem a MEWA 
podem contar com um sistema de serviço 
completo onde têm sempre à mão a quanti-
dade certa de panos de limpeza limpos. 
Assim, produzem muito menos desperdício 
e poupam recursos valiosos. O preço atrati-
vo em comparação com soluções descartá-
veis é outra vantagem para as empresas", 
diz Maricel Huguet. 

Panos de limpeza MEWA para fábricas e oficinas
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tenção, perfeitas para serem utilizadas 
em cozinhas profissionais. 
 
A linha Essentials está disponível em 
Portugal com 4 novos modelos - Shilin, 
Wulong, Metropolitan e Sofia Cuprum 
2021, que aliam a pureza do aspeto 
visual da pedra e dos metais. A nova 
linha proporciona a criação de ambien-
tes e a decoração de espaços natural-
mente elegantes e intemporais.  
 
A Neolith® está presente no mercado 
português através do distribuidor Gra -
ni trans. 
 
FONTE: VALKIRIAS CONSULTORES 

Neolith®, líder global no sector da Pedra 
Sinterizada e a primeira empresa do seu 
sector a obter a categoria de carbon neutral 
em 2019, acaba de lançar em Portugal a 
sua nova gama ESSENTIALS. Trata-se de 
uma linha que aposta num material 100% 
natural, com uma nova fórmula assente em 
até 90% de matérias-primas recicladas e 
que integra uma tecnologia inovadora 
(NeolEAT) que previne a multiplicação de 
bactérias, tais como a Listeria monocytoge-
nes e a Salmonella. 
 
Respondendo aos novos desafios de 
saúde, segurança e sustentabilidade emer-
gentes da pandemia e que se colocam com 
particular ênfase ao sector da restauração 

e da hotelaria, a nova gama da Neolith® foi 
desenvolvida tendo em atenção os novos 
essenciais. Este é um produto revolucioná-
rio que se transformou no material preferido 
de chefs, arquitetos, designers, decorado-
res e construtores, ideal para cozinhas, 
casas de banho, revestimentos de chão, 
paredes, fachadas de edifícios e mobiliário, 
e que tanto pode ser utilizado a nível 
doméstico, como profissional. 
 
Graças às suas excelentes propriedades 
técnicas, como a quase total ausência de 
porosidade, a facilidade de limpeza e de 
desinfeção com produtos de limpeza 
doméstica, a Neolith® proporciona superfí-
cies totalmente higiénicas, de pouca manu-

Neolith® apresenta gama inovadora de pedra sinterizada antibacteriana e 100% natural
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No primeiro semestre do ano, a portuguesa OLI, 
líder ibérica na produção de autoclismos, registou 
o melhor resultado de sempre. Nos primeiros seis 
meses de 2021, obteve um volume de negócios de 
36 milhões de euros (M€), um aumento de 25% 
face ao resultado obtido em igual período do ano 
passado. 
 
Esta evolução positiva foi alavancada pelo cresci-
mento das vendas na Europa, destino principal 
das exportações da empresa sediada em Aveiro, 
nomeadamente da Europa do Sul (Espanha, 
França e Itália), que em termos homólogos 
aumentou 50%, e da Europa Central (Bulgária, 
Croácia, República Checa e Polónia), que acom-
panhou também a subida com um incremento de 
88%.  
 
De janeiro a junho, a OLI exportou mais de 80% 
dos autoclismos interiores e exteriores, placas de 
comando, torneiras de bóia e válvulas de descarga 
fabricados no complexo industrial de Aveiro para 
80 países dos cinco continentes. 
 
As vendas em Portugal atingiram os 8,7 M€ (mais 
28%) e estão associadas ao bom desempenho 
dos sectores da construção e do imobiliário. O 
sector hoteleiro, onde a OLI se tem afirmado, tra-
vou a fundo no investimento a nível da construção 
nova e da renovação devido à pandemia, no 
entanto, a empresa acredita que a retoma do sec-
tor aconteça já em 2022 e alavanque o seu cresci-
mento no mercado nacional. 
 
A OLI estima encerrar o ano de 2021 com um volu-
me de negócios de cerca de 70 M€, o que traduzi-
rá um aumento de 15% face a 2020 (mais 10 M€).   
 
“Os resultados do primeiro semestre confirmam 
não só a trajetória de expansão da OLI, como tam-
bém demonstram a capacidade de superação da 
organização face a um contexto marcado pela 
imprevisibilidade, pela escassez e inflação das 
matérias-primas e dos transportes que condiciona-
ram negativamente a atividade industrial à escala 
global. A eficiência da gestão, nomeadamente no 
processo de operacionalização da cadeia de distri-
buição e abastecimento, foi fundamental para con-
tinuar a dar uma resposta de qualidade aos clien-
tes”, afirma António Ricardo Oliveira, administra-
dor da OLI. 
 
“No segundo semestre, em Portugal, acreditamos 
que o programa Edifícios Sustentáveis, lançado no 
âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, 
impulsionará ainda mais o crescimento do sector 
dos materiais de construção e aumentará a impor-
tância da adoção de soluções sustentáveis nos 
edifícios. No plano internacional, perspetivamos 
consolidar a presença em alguns mercados rele-
vantes através de produtos diferenciadores, como 
a placa de comando ‘LESS is MORE’ que conquis-
tou este ano dois dos mais importantes prémios 
mundiais de design - o RED Dot Award e o IF 
Design”, refere o responsável. 
 
FONTE: AD COMMUNICATION 

OLI cresce no primeiro semestre e antevê 2021 como o melhor ano de sempre
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O Fixação 60 Segundos consegue uma 
aderência inicial em apenas um minuto, 
com uma força extrema de 500 kg/dm². 
Além disso, é uma espuma de baixa expan-
são. Uma lata é equivalente a 25 kg de 
argamassa, poupando esforço, tempo de 
preparação e energia. 
 
Já o Banho Perfeito é o aliado indispensável 
em obras de construção. Com um tempo de 
secagem de 15 minutos e uma garantia de 
15 anos sem fungos, este silicone garante 
um acabamento impecável de longa dura-
ção. 
 
FAST&PRO, A BASE PARA A CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
 
Com FAST&PRO, o profissional conta com 
uma série de aliados para poupar tempo e 
dinheiro, uma vez que os produtos estão 
completamente prontos a utilizar. Desta 
forma, elimina-se passos desnecessários, 
reduz-se o tempo de limpeza e, consequen-
temente, é necessária menos mão-de-obra. 
Além disso, os produtos oferecem tempos 
de cura e aderência imbatíveis e o mais alto 
desempenho, com acabamentos de quali-
dade prontos para durar ao longo do tempo. 

A indústria da construção tem um papel 
inquestionável como um dos motores da eco-
nomia nacional. Como tal, deve abraçar a sua 
transformação para um sector mais industriali-
zado e inovador, confiando numa mão-de-
obra qualificada com formação especializada, 
resultando num sector mais competitivo, pro-
fissional, sustentável, eficiente e capaz de 
enfrentar desafios futuros. 
 
De acordo com o Centro Europeu para o 
Desenvolvimento da Formação Profissional 
(CEDEFOP), cerca de 1 milhão de novos tra-
balhadores serão necessários no sector até 
2025. Além disso, as competências necessá-
rias na construção são susceptíveis de 
mudanças, para fazer face às exigências de 
edifícios verdes e eficientes do ponto de vista 
energético. 
 
Felizmente, a inovação permite a existência 
de produtos concebidos para reduzir o tempo 
e os custos, bem como para assegurar a 
construção sustentável e a eficiência energéti-
ca da obra. 
 
A gama de produtos FAST&PRO da Quilosa 
surge para responder às necessidades cres-
centes de maior eficiência e qualidade na 

construção, e que consegue poupar 
tempo, recursos e custos. 
 
Como é o caso da espuma Ultra Fast 70 
para soluções de isolamento ultra-rápido 
para janelas e portas. Esta espuma está 
pronta a cortar em apenas 10 minutos e 
cura-se completamente em apenas uma 
hora e meia. Também reduz o custo em 
30%, garantindo o maior rendimento do 
mercado - 70 litros reais. 
 
Com a espuma adesiva Fixação Placas 
desta gama pode instalar-se qualquer 
tipo de placa (fibrocimento, gesso carto-
nado, madeira…) em todos os tipos de 
paredes (tijolo, cerâmica, betão…). Este 
produto oferece uma aderência imediata 
e, graças ao seu alto desempenho, pode 
instalar-se até 100 m² em uma hora. 
 
Se o que se procura é uma fixação forte 
e resistente, Power Fix é a  solução. 
Este cola&veda proporciona uma ade-
rência imediata em apenas 3 segundos.  
Pode ser utilizado em qualquer obra e 
pode ser aplicado em todos os tipos de 
materiais, oferecendo uma resistência 
final de 400 kg / 10 cm². 
 

Maior eficiência na construção graças aos produtos FAST&PRO da Quilosa
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Pergola é o mais recente lançamento 
“SIB-Small is beautiful” da Recer. Define-
se como um produto inspirado na nature-
za, versátil, decorativo e que permite criar 
inúmeras combinações e espaço exclusi-
vos. 
 
Pergola é constituído por 8 peças diferen-
tes com motivos de folhas e flores, dese-
nhadas num traço fluído, simples, leve e 
ingénuo - um traço puro como a natureza, 
nascido de forma espontânea e livre. 
 
As cores e a textura desta série em 20x20 
cm foram estudadas para serem comple-
mentadas com várias cores lisas da histó-
rica coleção Projectos da Recer, tornando 
a ligação perfeita e possibilitando uma uti-
lização quase ilimitada de soluções para 
parede ou chão, interior ou exterior. 
 
As cores da coleção Projectos/Projectos 
Plus (anti-escorregamento), tais como os 
cinzas, verdes, bejes, castanhos, preto e 
branco, conjugam igualmente de forma 
harmoniosa com a nova série Pergola. 
 
Para além do formato 20x20, a série 
Projetos dispõe dos formatos 10x20, 
15x15 e 10x10 cm, em 44 cores, nos aca-
bamentos brilhante, mate e antiderrapante. 

Recer apresenta coleção “Pergola” como grande tendência 
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poderá escolher entre Preto Titânio, 
Ouro Rosa ou Preto Titânio Escovado 
para acrescentar um toque de sofisti-
cação ao seu espaço de banho.   
 
LANTA 
O design cilíndrico com um estilo a 
evocar o vintage confere elegância ao 
cano das torneiras Lanta. Uma coleção 
dinâmica em que pode escolher dife-
rentes alturas para que a torneira 
tenha destaque no seu espaço de 
banho.   
 
NAIA 
As torneiras Naia são a escolha perfei-
ta para espaços de banho minimalis-
tas, graças às formas cilíndricas que 
têm. E se procura um maior impacto 
visual, opte por acabamentos em Preto 
Titânio, Ouro Rosa ou Preto Titânio 
Escovado. 
 
FONTE: HILL+KNOWLTON STRATEGIES 

Um elemento-chave para a sustentabilida-
de e eficiência energética em casa, as tor-
neiras para lavatório da Roca confirmam o 
compromisso que têm com o meio ambien-
te. Com a abertura frontal exclusivamente 
reservada à água fria, a tecnologia Cold 
Start impede a ativação inadvertida da água 
quente e, portanto, o uso desnecessário de 
recursos. A caldeira só será ligada quando 
o manípulo estiver virado para a esquerda, 
e o utilizador aperceber-se-á do aumento 
gradual da temperatura. As torneiras são 
consideradas as protagonistas dos espaços 
de banho. Afinal, são providas de design 
inovador e de muitas funcionalidades.  
 
CALA 
De linhas retas e corpo liso, as torneiras 
Cala proporcionam um toque de elegância 
e sofisticação ao lavatório. Além disso, são 
dotadas de um limitador de fluxo que ajusta 
o volume da água ao mínimo necessário 
para cada utilização. Graças ao sistema 
Cold Start, as torneiras Cala contribuem 

para a eficiência energética, porque a sua 
abertura frontal é exclusivamente reserva-
da à água fria, evitando, assim, a ativação 
acidental da caldeira.  
 
ALFA 
Uma linha transversal com uma inclinação 
ligeiramente para a frente cria uma sensa-
ção de movimento no cano das torneiras 
Alfa. Uma proposta com o seu próprio cará-
ter, que se adapta facilmente à bancada 
dos lavatórios modernos.  
 
PALS 
Com um design muito delicado, o manípulo 
joystick ergonómico de Pals proporciona 
uma precisão extraordinária. Um movimen-
to suave e sem esforço é suficiente para 
controlar o fluxo necessário.   
 
INSIGNIA 
Os contornos suaves e o manípulo fino defi-
nem a coleção de torneiras Insignia. Graças 
ao revestimento Everlux destas torneiras, 

Roca apresenta torneiras com sistema Cold Start
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na extremamente resistentes ao fluxo 
de ar e excelentes na redução de ruído 
e absorção de som, permitindo que até 
mesmo a infraestrutura mais ruidosa 
se torne mais silenciosa. 
 
ROBUSTEZ 
Bem-vindo a edifícios que anteveem o 
futuro. 
 
O isolamento ROCKWOOL tem uma 
estrutura física singular, que mantém a 
sua forma e resistência apesar das 
alterações de temperatura ou humida-
de. Esta estabilidade dimensional per-
mite que o seu desempenho seja sem-
pre o mesmo, década após década, 
garantindo poupanças em manutenção 
ao longo da vida útil do edifício. Devido 
à sua estrutura de fibras inteligentes, a 
lã de rocha da ROCKWOOL é também 
fácil de instalar. 
 
ESTÉTICA 
Combinação de rendimento e estética. 
 
Com uma combinação de estética e 
elevado desempenho dos produtos, a 
ROCKWOOL pode criar estes espaços 
harmoniosos que também protegem e 
promovem a segurança contra incên-
dios, o desempenho acústico e térmi-
co, juntamente com robustez e circula-
ridade. 
 
PROPRIEDADES FACE À ÁGUA 
Gestão do nosso recurso mais valioso. 
 
A lã de rocha pode ser trabalhada para 
absorver ou repelir água conforme 
necessário, bem como a recirculá-la 
numa estufa, resolvendo uma série de 
problemas de gestão da água. Os  pro-
dutos ajudam os agricultores em todo 
o mundo a produzirem produtos fres-
cos - utilizando 75 porcento menos 
água do que os agricultores que produ-
zem a partir da terra. 
 
CIRCULARIDADE 
Materiais reutilizáveis e recicláveis. 
 
A rocha é uma das matérias-primas 
mais abundantes do planeta, mas 
ainda precisamos de utilizar melhor 
os recursos do nosso planeta. O sec-
tor da construção produz um terço de 
todos os resíduos, muitos dos quais 
acaba atualmente em aterros. Por 
isso, temos de impedir que os nossos 
produtos de construção se tornem 
resíduos. A ROCKWOOL faz isso 
fabricando produtos recicláveis e 
duradouros e oferecendo um serviço 
de reciclagem. 
 

PORQUÊ LÃ DE ROCHA? 
A rocha e a civilização foram feitas uma para 
a outra.  
 
A ROCKWOOL aproveita ao máximo essa 
relação para melhorar a nossa saúde, bem-
estar e conforto. Há algo excecionalmente 
empolgante em transformar um recurso 
natural abundante em produtos que enrique-
cem a vida moderna. E a procura ainda não 
acabou: ainda há muito para descobrir. A 
ROCKWOOL está a tirar partido de 7 pontos 
fortes da rocha para criar produtos que lidam 
com os maiores desafios enfrentados pelo 
nosso mundo.  
 
RESILIÊNCIA AO FOGO 
Bem-vindo a casas com tranquilidade incor-
porada. 
 
O isolamento ROCKWOOL é extremamente 
resiliente ao fogo, suporta temperaturas 
superiores a 1000 °C. Trabalha para conter o 
fogo e evitar a sua propagação. Ao mesmo 

tempo, não contribui para a emissão de 
quantidades significativas de fumos tóxicos. 
 
PROPRIEDADES TÉRMICAS 
A temperatura ideal, esteja como estiver o 
tempo lá fora.  
 
O isolamento ROCKWOOL é um material 
altamente flexível, que funciona em todos os 
espaços como atenuador contra as flutua-
ções de temperatura. Ao reduzir o fluxo de ar 
e o fluxo térmico, os produtos mantêm a sua 
forma e densidade e, por isso, proporcionam 
o máximo desempenho ao logo da vida útil 
do edifício. 
 
PRESTAÇÕES ACÚSTICAS 
Bloqueia, absorve ou melhora os sons. 
 
A proteção contra os ruídos indesejados 
pode ter um efeito positivo sobre a nossa 
fisiologia, capacidade de aprendizagem e 
comportamento social. Os produtos ROCK-
WOOL são de alta densidade, o que os tor -

Os 7 pontos fortes da rocha 
Como o poder natural da rocha pode enriquecer a vida moderna I ROCKWOOL 
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A capital espanhola deu as boas 
vindas ao mais recente hotel com a 
chancela do capitão da seleção 
portuguesa, Cristiano Ronaldo. O 
Pestana CR7 Gran Via Madrid, 
equipado com louças e torneiras 
Sanindusa, abriu portas no passa-
do mês de junho ainda em regime 
de “soft opening” para receber os 
primeiros clientes. 
 
Para equipar as casas de banho o 
atelier de arquitetura Estúdio B76 
selecionou a série sanitária Urb.y 
Plus que combina de uma forma 
brilhante versatilidade e estética 
depurada harmonizando-se na per-
feição com o estilo contemporâneo 
dos quartos. A esta juntaram-se os 
lavatórios Round conjugados com 
as misturadoras altas da gama 
New Icone. Estes produtos aporta-
ram design e exclusividade e eleva-
ram o conceito de requinte e pratici-
dade deste hotel bem localizado 
numa das principais artérias da 
cidade. 
 

A complementar as escolhas a sanita 
suspensa da coleção Aveiro e o lava-
tório da linha New WcCare foram as 
opções para os espaços de banho 
dedicados aos hóspedes com mobili-
dade condicionada. 
 
Com 168 quartos, esta unidade hote-
leira é o resultado da recuperação de 
um edifício histórico da década de 20 
que manteve a traça original da 
fachada inovando com modernidade, 
luxo e conforto no seu interior. O 
resultado está à vista e a escolha 
pela Sanin du sa é o reconhecimento 
da versatilidade e design dos seus 
produtos adaptados às mais recentes 
tendências decorativas e arquitetóni-
cas do ramo hoteleiro. 
 
O Pestana CR7 Gran Via Madrid inte-
gra assim a extensa lista de hotéis em 
Portugal e no estrangeiro equipados 
com esta marca portuguesa de sanitá-
rios, realçando a aposta que o Grupo 
Pestana deposita na qualidade e con-
fiança dos produtos Sanindusa. 

Hotel Pestana CR7 Gran Via Madrid aposta em produtos Sanindusa
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COM FUNCIONALIDADES EXTRA 
Esta bomba de calor, além de todas estas caracterís-
ticas e vantagens, possui ainda sensor de tempera-
tura duplo, função de desinfeção a 80 ºC, o que 
garante a eliminação de bactérias, quatro modos de 
funcionamento (fora de casa,  automático, silencioso 
e piso radiante) e  um interface de gestão remota, 
que permite a gestão da unidade através do Modbus, 
integrada num sistema BMS.  
 
A Argoclima é um fabricante Italiano, dedicado a sis-
temas de climatização e bem-estar, representada em 
Portugal pela Sanitop. Com soluções de ar condicio-
nado, bombas de calor e ventiloconvetores, marca 
presença em todo o país através da rede de pontos 
de venda da Sanitop, complementada por todo o 
suporte técnico e comercial necessários, pré, duran-
te e após-venda. 
 

A bomba de calor Argo X3, disponível 
nas potências de 8 kW a 15,5 kW, é a 
solução perfeita para casas ou aparta-
mentos quando se procura simplicida-
de de instalação. O seu sistema mono-
bloco facilita a instalação, dado esta ter 
apenas de uma unidade exterior. Além 
disso, não necessita da instalação de 
tubos de refrigeração e é ideal para 
espaços onde a unidade exterior pode 
ser instalada perto da área de consu-
mo. 
 
Passível de instalações com pavimento 
radiante, radiadores e ventiloconveto-
res, ela pode ainda fazer a produção 
de AQS, bastando para isso adicionar 
um depósito de água. 

Com kit hidráulico integrado e saída de 
água a 60 °C, a Argo X3 é de classe ener-
gética A++, é passível de controlo Wifi e 
funciona sob temperaturas extremas (até 
-25 ºC).  
 
COMPONENTES COM TECNOLOGIA DE PONTA 
A Argo X3 incorpora uma bomba Inverter 
Wilo, um permutador de calor de placas 
Alpha Laval e Danfoss, um compressor 
de injeção de duas fases patenteado e 
um motor de ventilador BDLC DC 
Inverter. O compressor e a válvula de 
controlo de du pla etapa produzem calor 
por injeção, o que aumenta a temperatu-
ra de saída da água com maior precisão 
e retém a energia a temperaturas muito 
baixas. 

Bombas de calor ar/água monobloco Argo x3 I Sanitop
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A SECIL acaba de lançar a Aca -
demia SECIL, um novo espaço vir-
tual dedicado à partilha de conheci-
mento, com webinars sobre os mais 
variados temas do mundo da cons-
trução, dirigido a todos os stakehol-
ders interessados, quer sejam cons-
trutores, revendedores, aplicadores, 
arquitetos, projetistas, estudantes 
ou público em geral. 
 

Dando continuidade ao que a SECIL tem 
vindo a realizar nos últimos meses, a 
Academia SECIL ganha agora um espaço 
próprio, com uma plataforma online dedi-
cada, sendo uma mais-valia e uma oportu-
nidade de atualização técnica e de desen-
volvimento profissional para todos os 
envolvidos. 
 
Agora, quem quiser saber mais sobre os 

temas da atualidade do setor da construção e tam-
bém conhecer os produtos, soluções e ferramen-
tas que a SECIL disponibiliza nas suas diferentes 
áreas de negócio (cimento, betão pronto, agrega-
dos, argamassas, prefabricados de betão e cal 
hidráulica), já tem onde procurar: 
ACADEMIA.SECIL.PT 
 
Com oradores de excelência, dotados de uma 
vasta experiência no mercado, os webinars da 
Academia SECIL irão explorar as novidades do 
mundo da construção, transmitindo tendências, 
partilhando conhecimentos, sugerindo as melhores 
soluções e ferramentas de apoio em futuros desa-
fios profissionais. 
 
São múltiplos os formatos que os webinares pode-
rão ter, desde a simples apresentação de um pro-
duto, serviço ou solução, passando pelo depoi-
mento de parceiros e clientes, até à entrevista ou 
mesa redonda com diversos especialistas. Sempre 
com o foco no mundo da construção e com direito 
a perguntas e respostas no final. 
 
Quanto aos temas, estes serão antecipadamente 
divulgados nas redes sociais da SECIL, da SECIL-
TEK e no próprio site da Academia SECIL. Se, por 
qualquer motivo, não conseguir assistir ao webinar 
na sua totalidade ou em direto, pode sempre rever 
a gravação no site. 

Academia SECIL - a dar forma à construção
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to ventilado, ou seja, deixando uma 
caixa-de-ar entre a parede original e o 
painel, o que permite reduzir o desgas-
te na parede em termos de humidades 
e geadas, além de contribuir para um 
melhor isolamento e uma formação de 
fungos muito reduzida. 
 
A Steni é uma marca de painéis de 
fachada em compósito de pedra refor-
çado de origem norueguesa que está a 
atuar diretamente no mercado portu-
guês desde o final de 2020. A marca 
conta concluir este ano, o primeiro ano 
de operação em Portugal, com cerca 
100.000 m² de painéis Steni aplicados 
ou prescritos. Atualmente, a Steni tem 
já em carteira diversos projetos públi-
cos e privados prescritos ou a construir 
em Portugal com aplicação de painéis 
de compósito de pedra reforçados 
Steni. 

Já está disponível para venda no mercado 
português o novo Terra by Steni, um painel 
para revestimento em compósito de pedra 
reforçada com fibra de vidro disponível em 
pedra natural cinza, branca e preta. 
 
Pensado para o revestimento de paredes 
de fundação e fachadas de piso térreo, 
incluindo moradias, garagens, muros, para-
ventos ou paredes de contenção, TERRA 
by Steni distingue-se pela facilidade de apli-
cação e proposta competitiva de preço, afir-
mando-se como um material ideal para o 
mercado de DIY (Do-it-youself). 
 
“Estes novos painéis são excelentes para 
um trabalho “doméstico”, pois não só tra-
zem já o kit completo para que possam ser 
montados e as devidas instruções de mon-
tagem, como, e principalmente, não exigem 
trabalhos preparatórios na superfície a 
revestir. Não há necessidade de executar 
trabalhos de picagem, reboco, etc,.. Além 

disso, têm um posicionamento de preço 
muito vantajoso para o mercado DIY, sendo 
um produto muito acessível para quem pre-
fere auto-remodelar algo em casa ou no jar-
dim”, nota Mário Neves, Account Manager, 
da Steni Portugal, que representa oficial-
mente a marca Steni a nível nacional. 
 
Com cerca de apenas 5 mm de espessura 
e bastante leves, os painéis Terra by Steni 
incluem já parafusos e banda EPDM nas 
mesmas três cores em que estão disponí-
veis. Outras vantagens deste novo produto 
de revestimento são a sua resistência, 
robustez e facilidade de limpeza, o que lhe 
confere uma longevidade muito elevada. A 
sua impermeabilização à água torna-o tam-
bém ideal para revestimento de paredes 
muito expostas ao clima e húmidas, sendo 
um material que poderá mesmo ficar sub-
merso em água. 
 
Este material é instalado como revestimen-

Painéis TERRA BY STENI chegam ao mercado para renovações DIY



 
De realçar ainda a gama Lacdor™, com-
posta por lacados de cores RAL, numa 
ampla paleta de tonalidades das mais cla-
ras às mais escuras, com uma superfície 
suave e acabamento mate ou alto brilho. 
São a combinação perfeita para qualquer 
ambiente de luxo ou requinte, sendo capa-
zes de transformar e elevar a liberdade e 
modernidade a qualquer local. 
 
Por fim e igualmente relevantes, de subli-
nhar no novo Catálogo os revestimentos 
inovadores e customizados para painéis 
Vicaima Match™, também disponíveis 
para complementar os espaços, com um 
toque atual e de exclusividade. 
 
Os revestimentos Vicaima Match™ dão 
um novo impulso ao mundo do design de 
interiores, inspirando espaços com vida, 
enriquecidos de elementos que se fundem 
nos décors desejados pelos apaixonados 
do design e da criatividade. O conceito 
estende-se a várias aplicações, nomeada-
mente à decoração de interiores, à hotela-
ria, a espaços comerciais ou escritórios, 
bem como às indústrias de mobiliário ou 
expositores, sempre num registo único, 
que vai para além da imaginação. 
 
Estas propostas diferenciadoras da 
Vicaima estão também disponíveis com 
certificação FSC© - entidade que promove 
uma gestão responsável das florestas, tra-
duzindo-se numa longa viagem pelas 
tonalidades, cores e texturas. Madeiras 
intemporais e designs contemporâneos, 
que projetam a envolvente arquitetónica, 
esculpindo conforto e bem-estar, enrique-
cendo e aprimorando os sentidos de 
quem beneficia da sua presença. 
 
FONTE: ATREVIA 

Projetando e inspirando-se nas mais recentes 
tendências de design e decoração de interiores, 
a Vicaima, um dos maiores players europeus 
no design e produção de soluções de vanguar-
da para portas, aros, roupeiros, painéis, e 
peças de mobiliário, acaba de lançar o novo 
catálogo “About Finishes”, composto por reves-
timentos visionários, orientados para diversas 
aplicações e sectores de mercado, não descu-
rando as boas práticas e preocupações com o 
ambiente. 
 
“About Finishes” apresenta-se como a proposta 
ideal para profissionais com paixão por ideias 
criativas e inovadoras. Este Catálogo, reflete a 
ampla oferta de revestimentos da Vicaima que 
contempla na sua essência as distintas gamas 
da marca. As diversas opções de designs, 
encontram-se assim disponíveis para um 
extenso conjunto de modelos de portas de inte-
rior, portas com performance corta-fogo, acústi-
cas e de segurança, bem como para roupeiros 
e painéis de revestimento, todas estas com 
diferentes designs, bem como Pantografados, 
ou Inlays. 

De entre o vasto leque de escolhas que se 
podem observar no Catálogo, de destacar os 
revestimentos em folha de madeira natural, 
Naturdor®, disponibilizados numa multitude de 
opções de espécies. Com sugestões de confi-
gurações que vão das cores sólidas ou translú-
cidas, do figurado ao listado, com ou sem vela-
tura, e envernizamentos em alto brilho, mate e 
satin, não descurando o deep textured com 
poro pronunciado, as possibilidades de combi-
nação são quase ilimitadas e desafiam a imagi-
nação. Refletindo a autenticidade natural da 
madeira, são capazes de criar jogos de estética 
visual, numa paleta diversificada que explora 
do neutro ao arrojado ou dos tons claros aos 
mais escuros. 
 
O novo catálogo da Vicaima integra ainda a 
gama Dekordor® que se caracteriza por revesti-
mentos decorativos, padrões de madeira ou 
laminados de elevada resistência com relevo, 
textura, ou em cores planas que marcam a dife-
rença pela sua aparência e tonalidades moder-
nas, acrescentando um toque de elegância a 
qualquer interior. 

Vicaima lança novo catálogo de revestimentos 
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promoção de soluções baseadas em 
Tecnologias Facilitadoras Chave (KETs - Key 
Enabling Technologies), desenvolvidas por 
empresas e/ou outras entidades. Atualmente 
as KETs aparecem classificadas nos seguintes 
grupos: 1) Materiais Avançados e Nano tec -
nologia; 2) Inteligência Artificial; 3) Segurança 
Digital e Conectividade; 4) Tecnologias das 
Ciências da Vida; 5) Tecnologias de Produção 
Avançadas; 6) Nanoelectrónica e Fotónica. 

O projeto de investigação SUDOKET (Ma pea -
mento, consolidação e disseminação das Key 
Enabling Technologies para o sector de constru-
ção no espaço SUDOE), financiado pelo progra-
ma INTERREG SUDOE, é coordenado pela 
Fundación Universidad Loyola Andalucía e conta 
com os seguintes parceiros de Portugal, 
Espanha e França: Fundación CARTIF, Fun da -
ción CIRCE, Universitat Politècnica de Ca ta -
lunya, TECNALIA, CTA, NOBATEK/INEF4, 

LNEG, Clus ter Habitat Sustentável, Uni ver -
sidade Nova de Lisboa, Institut Poly -
technique de Bordeaux, 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 sector 
dos “Edifícios Inovadores” (EI), através da 

MAPEAMENTO DE KETS PARA EDIFÍCIOS INO -
VADORES (KETCLUSTER) 
 
O Projeto SUDOKET pretende identificar 
os atores envolvidos no desenvolvimento e 
aplicação das KETs nos Edifícios Ino -
vadores e criar sinergias entre eles, visan-
do a promoção de novos projetos e mode-
los de negócios inovadores e competitivos.  
 
Assim, foi desenvolvido o KETcluster, um 
sistema de informação e colaboração onli-
ne gratuito, dedicado ao mapeamento de 
diferentes atores interessados nas KETs na 
Construção e em processos 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 dife-
rentes iniciativas de colaboração entre os 
membros registados. 
 
Website da plataforma KETcluster:  
http://ketpedia.com/ketagent/map 

INSTALAÇÕES PILOTO BASEADAS EM KETS PARA EDIFÍCIOS 
INOVADORES (DEMONSTRADORES) 
 
O projeto construiu e testou instalações piloto demonstrado-
ras para Edifícios Inovadores que permitem validar o compor-
tamento e demonstrar o uso de sistemas avançados basea-
dos em KETs nos EI. 
  
Estas instalações permitem aos investigadores validar solu-
ções baseadas em KETs em condições controladas, incre-
mentando o conhecimento sobre a tecnologia. Por outro lado, 
permitem também aos fabricantes e instaladores observarem 
estas tecnologias avançadas em meios de aplicação reais. 
Os 4 espaços demonstradores do projeto SUDOKET são:   
  
- KETMATERIALS - Demonstrador de materiais e sistemas 
avançados de construção (CARTIF, U. Aveiro)  
 
- KETSUPPLY - Demonstrador de sistemas de fornecimento de 
energia solar (UPC, CIRCE, Tecnalia, U. Loyola) 
   
- KETSTORAGE - Demonstrador de sistemas de armazena-
mento térmico de energia (NOBATEK, Bordeaus INP, 
Tecnalia)  
 
- KETOPERATION - Demonstrador de gestão inteligente de EI 
(LNEG, FCTUNL) 
 
   

CRAKETIB - a Conferência sobre Aplicação das KETs em Edifícios Inovadores do Projeto SUDOKET



sarial, têm vindo assim a contar com a inter-
venção de diversos agentes do mercado em 
torno dos eixos fundamentais do projeto 
SUDOKET: - o uso eficiente de recursos, os 
materiais inovadores e a operação inteligente 
de edifícios. Algumas das temáticas aborda-
das nas edições anteriores (CRAKETIB I e II) 
foram, por exemplo, a análise de dados apli-
cada à gestão de energia de edifícios, a neu-
tralidade carbónica e as aplicações de contro-
le híbrido para a gestão de energia em edifí-
cios, entre outros. 
 
O Projeto SUDOKET organizou em 2019 e 
2020 as suas 1ª e 2ª edição da conferência 
CRAKETIB, e organizará ainda em 2021, a 
sua 3ª e última edição em Sevilha (Espanha). 
Se estiver interessado nesta temática, não 
perca a oportunidade de participar nesta CON-
FERÊNCIA EUROPEIA SOBRE KETS. A anunciar em 
breve em www.sudoket.com. 
 
Para informações adicionais pode contactar 
um dos parceiros do projeto em Portugal, o 
Cluster Habitat Sustentável (centro ha bi -
tat@centrohabitat.net) ou o líder do projeto em 
Es panha, Fundación Universidad Loyola An -
dalucía (loyolaresponde@uloyola.es). 
 
SUDOKET (SOE2/P1/E0677) - projeto cofi-
nanciado pelo Programa Interreg Sudoe atra-
vés do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER). 

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO DE KETS PARA 
EDIFÍCIOS INOVADORES 
 
Ao longo do projeto SUDOKET houve a preo-
cupação de promover a transferência de 
conhecimento para e das entidades empresa-
riais através de conferências, seminários e 
workshops e o networking a elas associado. 
Para isso serviram os momentos de reunião 
planeadas em torno das conferências CRAKE-
TIB (Conferência sobre Aplicação das KETs 
em Edifícios Inovadores). 
 
O “CRAKETIB” foi estabelecido como uma 
conferência de caráter internacional focada na 
investigação e aplicação de Key Enabling 
Techno lo gies para Edifícios Inovadores, reali-
zada anualmente ao longo do projeto SUDO-
KET. Tem tido uma duração típica de 2 dias e 
tem sido constituída por 1 sessão plenária, 1 
workshop industrial e 1 seminário especializa-
do, dirigida a diferentes públicos: 
 
SESSÃO PLENÁRIA 
 
A conferência começa com uma breve apre-
sentação do projeto SUDOKET, seguida dos 
resultados da investigação realizada ao longo 
deste projeto em instalações piloto que procu-
ram testar e demonstrar as KETs para Edifícios 
Inovadores (Demonstradores) e que foram 
conduzidas por entidades parceiras do SUDO-
KET em Portugal, Espanha e França. 

SEMINÁRIO ESPECIALIZADO 
 
Os seminários especializados têm sido 
organizados sobre diferentes áreas rela-
cionadas com a aplicação das KETs em 
edifícios, de forma a mostrar as tendências 
e desafios da investigação realizada por 
diferentes entidades e a sua aplicação em 
projetos específicos, como, por exemplo, o 
de isolamento térmico na pré-fabricação 
ou vidros inteligentes para edifícios ener-
geticamente eficientes. Dirigido à comuni-
dade científica mas aberta a todo um 
grupo de profissionais do sector, ao longo 
do projeto SUDOKET efetuaram-se um 
total de 4 seminários especializados, com-
binando o conhecimento teórico com a 
demonstração prática das tecnologias. 
 
WORKSHOPS INDUSTRIAIS 
 
Estes workshops sobre a utilização das 
KETs nos edifícios têm reunido diferentes 
intervenientes da indústria e dos negócios 
associados para discutir o nível da aplica-
ção da tecnologia, trocar experiências, dis-
cutir os desafios e as barreiras existentes, 
apresentar soluções existentes no merca-
do e promover iniciativas de colaboração. 
 
Os workshops industriais enquadraram-se 
nas Conferências CRAKETIB de formato 
particularmente dirigido ao sector empre-
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produtos químicos da marca SIKA® para a 
construção e indústria. Esta marca tem 
uma história de sucesso de inovação nes-
sas tecnologias, sendo permanente a 
busca de novos níveis de excelência para 
os seus produtos e soluções. Atua nos seus 
7 mercados-alvo no âmbito da construção, 
obras públicas e também fornece outras 
indústrias como o sector automóvel, onde a 
tradição da inovação tecnológica é uma 
inspiração em todo o mundo SIKA ao nível 
de I&D. Na construção, a empresa abrange 
os seguintes mercados-alvo: betão, cober-
turas, colagens e selagens, impermeabili-
zação, pavimentos, reabilitação e desde há 
2 anos que assume o seu mais recente 
mercado-alvo - os Acabamentos de Edifí -
cios - mercado que emergiu da aquisição e 
in tegração de 100% da PAREX, um player 
mundial das colas para cerâmicos, dos 
acabamentos e das argamassas para 
revestimento de edifícios, adquirindo mais 
1,2 mil milhões de euros de negócio global. 
A SIKA assume atualmente um posiciona-
mento “das patentes, a soluções sustentá-
veis de classe global”, que reflete a sua 
extensa proposta de valor. 

“NA DISTRIBUIÇÃO É PRECISO CRIAR CAPACI-
DADES DINÂMICAS NAS EMPRESAS” 
 
COMO DESCREVERIA A SIKA E O SEU POSICIONA-
MENTO NO MERCADO DA CONSTRUÇÃO? 
 
A SIKA Portugal é uma empresa do grupo 
suíço SIKA AG e exerce a sua atividade na 
produção e comercialização de soluções e 

QUE DESAFIOS IDENTIFICA NO SECTOR DA DISTRIBUI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO? 
 
O maior desafio que os distribuidores têm 
neste momento é como se adaptarem a mer-
cados altamente dinâmicos. Isto é, o mundo 
muda rapidamente e está cada vez mais rápi-
do a mudar, sendo que esse dinamismo é 
avassalador para as indústrias, onde a cons-
trução não foge à regra, mais ainda num con-
texto pandémico. Os consumidores cada vez 
mais querem comprar através da interação 
digital e dos seus canais virtuais, sem comple-
xos e no espaço de um clique. Por conseguin-
te, as empresas terão de ser capazes de iden-
tificar, mas acima de tudo percecionar, novas 
oportunidades e novas tendências de compra 
e venda online e de reconstruírem dentro do 
seu negócio atributos que lhe permitam servir 
melhor os clientes finais, que cada vez são 
mais exigentes no processo de compra. Eu 
diria que a maior parte dos distribuidores ainda 
não se apercebeu desta necessidade de 
mudança e dessa urgência, para desde já 
identificarem novos modelos de negócio no 
seu espaço de mercado e de se adaptarem ao 
digital, construindo oportunidades e criando 



33

DA GAMA DE PRODUTOS QUE COMERCIALIZAM, 
QUAL DESTACARIA COMO SENDO O MAIS EFICIENTE 
E AO MESMO TEMPO COM UM MENOR IMPACTO 
AMBIENTAL? 
 
A SIKA produz sempre, em todos os merca-
dos alvo em que se posiciona, soluções 
duráveis a longo prazo e esse é o verdadeiro 
compromisso da companhia com a sustenta-
bilidade na sua estratégia MAIS VALOR 
MENOS IMPACTO. Este objetivo da empre-
sa pretende atingir metas de sustentabilida-
de com elevado valor para os clientes, dispo-
nibilizando ao mercado soluções inovado-
ras, resultado que tem sido alcançado pela 
empresa a nível local e global.  
 
Podemos referir alguns exemplos de valor 
como sejam as soluções COOL ROOF pro-
porcionadas pelos sistemas com membra-
nas Sarnafil e com as membranas líquidas 
Sikalastic de elevada reflectância solar, para 
impermeabilização de coberturas, as mem-
branas Sikaproof para fundações, caves e 
obras subterrâneas, os selantes Sika Hyflex 
para a envolvente exterior dos edifícios, os 
aditvos ViscoCrete para betão que incre-
mentam a poupança de cimento e de água, 
os pavimentos Sikafloor com um longo ciclo 
de vida, as soluções de argamassas para 
acabamentos interiores com baixas emis-
sões de CO2 e de compostos orgânicos volá-
teis, assim como as soluções Sika Thermo -
Coat para isolamento térmico de edifícios 
residenciais, que conseguem grandes pou-
panças energéticas para os proprietários. 

práticas distintivas face à sua concorrência. 
Na distribuição de soluções e de tecnologias 
para a construção, a comunicação digital e a 
venda digital são a chave para a requalifica-
ção dos modelos de negócio nesse canal, o 
canal de distribuição no sector da venda, 
numa postura de agilidade. 
 
E O QUE DEVEM AS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
FAZER NO MERCADO DA CONSTRUÇÃO PARA 
SEREM MAIS ÁGEIS? 
 
O presente e o futuro dessas empresas 
implica dominarem as tendências das opor-
tunidades que existem no marketplace, no 
mundo digital. No canal da distribuição é pre-
ciso alocar recursos digitais e criar as cha-
madas capacidades dinâmicas para se 
reconfigurarem no seu espaço de mercado. 
Precisam de pensar nas oportunidades 
latentes do seu mercado, construir essas 
oportunidades dentro de modelos de negó-
cio mais eficazes e criar essas capacidades 
distintivas, sendo que o passo seguinte 
passa por reconfigurar essas capacidades 
numa postura dinâmica, tal como está e vive 
o mercado atual. É essa dinâmica que as 
empresas na distribuição têm de ter, com 
muito foco no digital. Na SIKA, por exemplo, 
estamos a dar passos cada vez mais nesse 
sentido, com o digital cada vez mais presen-
te nas nossas prioridades, para realizarmos 
mais negócio para a companhia e para os 
seus clientes, de forma sustentável. Aliamos 
diariamente o digital à sustentabilidade das 
soluções que disponibilizamos ao mercado. 

QUE MEDIDAS ESTÃO A SER TOMADAS PELA EMPRE-
SA PARA QUE SE POSSAM COMERCIALIZAR PRODUTOS 
CADA VEZ MAIS EFICIENTES ENERGETICAMENTE? 
 
Utilização de matérias-primas com baixos com-
postos orgânicos voláteis e a busca de solu-
ções de elevada utilidade e de larga duração 
em termos de ciclo de vida de produto, com 
reduzidas emissões de CO2. 
 
MELHORAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE 
HABITACIONAL PORTUGUÊS É UM OBJETIVO DE 
TODOS. COMO SE PODE EFETIVAMENTE ALCANÇAR 
ESTE OBJETIVO? 
 
A melhor medida é procurar soluções duráveis 
a prazo e eficientes em termos de custo-bene-
fício, considerando esse princípio quanto ao 
ciclo de vida dos produtos para a envolvente 
exterior dos edifícios, no âmbito do comporta-
mento térmico dos mesmos, ou seja, essencial-
mente coberturas e fachadas. 
 
O FACTO DE ATÉ 2021 OS EDIFÍCIOS NOVOS TEREM 
DE SER “NZEB” TEM CONTRIBUÍDO PARA UMA MAIOR 
INFORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DA EFI-
CIÊNCIA ENERGÉTICA? 
 
Sem dúvida que os edifícios com essas exigên-
cias pedem um maior contributo das empresas 
que fabricam essas soluções sustentáveis, 
assim como dos profissionais da construção e 
informação por parte dos proprietários. 
 
QUAIS AS PERSPETIVAS PARA O FUTURO DA SIKA? 
 
A empresa tem crescido, entregando valor aos 
seus clientes muito devido a uma estratégia de 
aquisições globais, como é o exemplo da 
PAREX, adquirida e integrada no grupo e que 
permitiu que a SIKA acrescente ao mercado 
uma maior oferta de soluções ao nível de arga-
massas/colas e acabamentos de edifícios, 
por exemplo. Por outro lado, o espírito da 
companhia é enfatizado pelo slogan corpora-
tivo: “A Construir Confiança” e a empresa 
mantém-se focada em alavancar negócio 
assente em parcerias com os clientes e, 
simultaneamente, na sua estratégia corpora-
tiva MAIS VALOR MENOS IMPACTO, e nas 
suas metas de sustentabilidade. A nível mun-
dial, a empresa conta também atualmente 
com mais de 210 fábricas, 81 centros tecno-
lógicos e mais de 24 mil colaboradores que 
visam garantir no futuro o sucesso em todas 
as suas áreas de negócio. A companhia 
empenha-se em desenvolver capacidades 
dinâmicas que permitam criar e reconfigurar 
as melhores práticas para o desenvolvimento 
de soluções de elevada performance a longo 
prazo, e esse trabalho é testemunhado atual-
mente por 217 novas patentes registadas 
nos últimos 3 anos e cerca de 1200 novos 
produtos lançados no mercado durante esse 
período. 
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de respeitarem as exigências técnicas, vão ao 
encontro das expectativas de personalização e 
adaptação dos aparatos aos espaços comer-
ciais da clientela. 
 
DESIGNARTE A CRESCER, EM TRÊS ÍNDICES 
 
Branding e desenvolvimento de websites têm 
sido, contudo, as áreas de maior preponderância 
no último ano. 
 
A transição de ano trouxe boas novas extra-
Covid à agência de comunicação do Porto. A 
faturação cresceu (6%), resultado de um aumen-
to igualmente no número de projetos em que se 
viu envolvida. Eles foram 207, há dois anos, e 
238 há um ano - um incremento de 14,9%. 
 
Apesar de um contexto atípico, que, por obra da 
pandemia, tem “deixado mossa no seio das 
PME portuguesas”, o ano de 2021 “até está a 
correr bem” para a Designarte, aponta o diretor-
geral.  
 
A Designarte - Brand Activation é, desde 2000, 
uma agência de marcas com uma forte orienta-
ção para as PME portuguesas. Já trabalhou 
para perto de duas mil empresas nacionais e 
conquistou mais de 40 prémios e concursos, na 
projeção e criação de soluções completas e inte-
gradas de comunicação (naming, branding, 
design e webdesign), com um foco muito forte 
na credibilidade, consistência e solidez dos 
clientes, rumo a uma crescente notoriedade. 

“CONSEGUIMOS ULTRAPASSAR OS CONDICIONA-
LISMOS ECONÓMICOS TRAZIDOS PELO NOVO 
CORONAVÍRUS E, ATÉ, CRESCER COM AS LOJAS 
ONLINE E AS PROTEÇÕES ANTI-COVID”, AFIRMA O 
DIRETOR-GERAL DA “AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 
DAS PME”. VOLUME DE NEGÓCIOS DA 
DESIGNARTE CRESCEU 6% AO ENTRAR NO ANO 
DO SEU 21.º ANIVERSÁRIO. 
 
A pandemia virou muitas coisas ao contrá-
rio. Inclusive adágios populares. O que 
deixa perceber que, não obstante os efeitos 
da crise de saúde pública continuar a impac-
tar a realidade empresarial portuguesa e 
não haver sector que não os sinta, há casos 
em que a doença trouxe anticorpos de con-
juntura fundamentais. Para testar a saúde 
económica de uns e preparar outros para os 
desafios vindouros. 
 
No mundo da comunicação, sentido e vivido 
através dos olhos - e bolso - de uma agên-
cia que orienta o seu negócio para o Por -
tugal das Pequenas e Médias Empresas, os 
reflexos económicos provocados pelo Co -
vid-19 “não foram eminentemente negati-
vos”, como sublinha Paulo Taveira, o diretor-
geral da Designarte - Brand Activation, a 
“Agência de Comunicação das PME” - o 
cartão de visita da firma no mercado. 
 
E, PRECISAMENTE, COMO É QUE, A AGÊNCIA DE 
COMUNICAÇÃO DAS PME ESTÁ, NO PAÍS DELAS, 
A CONSEGUIR VENCER TAMANHA PROVAÇÃO, ISTO 

NUMA ALTURA EM QUE CELEBRA O 21.º ANIVER-
SÁRIO? 
 
“Conseguimos ultrapassar os condicionalis-
mos económicos trazidos pelo novo coro-
navírus e, até, crescer também graças à 
aposta nas lojas online e nas proteções 
anti-Covid”, explica o responsável máximo 
da Designarte. 
 
“Naquele período de incerteza, de transição 
para o confinamento social, negócios 
houve que ficaram em stand-by, mas, o 
facto de inúmeras empresas terem encon-
trado no ecommerce uma forma de ultra-
passar os condicionalismos do confinamen-
to permitiu-nos reforçar essa componente 
do nosso catálogo de serviços, indo ao 
encontro do crescimento exponencial da 
procura por soluções de comércio eletróni-
co, quer por empresas que se estavam a 
estrear nessas lides quer por outras que 
buscavam um reforço das suas operações 
digitais”, concretiza Paulo Taveira. 
 
Como a Designarte tem em mãos a criação 
de várias lojas online, e o robustecimento 
de outras, a especialização nessa área 
“será uma pedra de toque para os próximos 
tempos”. Que, no contexto da Designarte, 
ainda serão marcados pelo desenvolvimen-
to de outro segmento de atuação circuns-
tancial: divisórias acrílicas e proteções indi-
viduais (viseiras e não só), as quais, além 

“Não há senão sem bela” no mundo pandémico da comunicação e a Designarte explica porquê… 
Paulo Taveira | Diretor-Geral da Designarte
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mento, de modo a manter a máxima pureza do 
material e criar matérias-primas secundárias 
com desempenho e durabilidade igualmente 
bons. 
 
Desde o final do ano passado que começámos 
a realizar os primeiros testes piloto com alguns 
dos nossos parceiros locais, tendo a recetivida-
de deste projecto sido muito positiva, não só por 
parte das empresas de instalação, mas também 
por parte de clientes finais e arquitetos. Ainda 
que distantes da realidade nórdica no que toca 
à temática da sustentabilidade, a Tarkett 
Portugal está fortemente empenhada em fazer 
a diferença e começar o seu contributo para a 
construção de um melhor Planeta para todos. 
 
Os resíduos do seu pavimento pós-instalação e 
pós-consumo serão recolhidos por um parceiro 
local de confiança e enviados para os locais de 
triagem especializados onde os materiais reci-
cláveis serão recuperados e transportados para 
uma das nossas oito instalações em todo o 
mundo. Aqui, são reciclados e transformados 
em matérias-primas de elevada qualidade. A Tarkett, acredita que todos juntos pode-

mos causar um impacto positivo nas pes-
soas e no planeta. Como uma das suas 
principais iniciativas de economia circular, 
o programa global de recolha e reciclagem, 
ReStart®, oferece a oportunidade de devo-
lução do pavimento reciclável para fabri-
carmos pavimentos novos. Assim, a 
empresa consegue gerir o desperdício e a 
transformá-lo num recurso precioso, a 
obter certificações de construção sustentá-
vel e a desenvolver os objetivos da em pre -
sa de sustentabilidade. 
 
O percurso da Tarkett para reciclar os nos-
sos produtos - para reiniciar o ciclo de vida 
dos nossos produtos - começou em 1957. 
Para conceber produtos que pudessem ser 
reciclados e transformados em matérias-
primas para novos produtos, adotámos o 
design Cradle to Cradle® em 2010. 
Otimizamos os nossos materiais em parce-
ria com os nossos fornecedores e especia-
listas em salubridade do material e inova-
mos para superar os desafios envolvidos 
na reciclagem de pavimento. Por fim, pro-
curamos conceber pavimentos 100% reci-
cláveis, oferecendo a mesma durabilidade, 
estética e desempenho. 
 
A reciclagem também nos ajuda a preser-
var os recursos naturais. O nosso objetivo 
é que 75% das nossas matérias-primas 
sejam recicladas, rapidamente renováveis 
ou disponíveis em abundância na nature-
za. Até 2030, a nossa meta é aumentar a 
percentagem de materiais reciclados que 
adquirimos como matérias-primas (em 
volume) para 30%. Ao fazer isto, estamos 
a ajudar a combater as alterações climáti-
cas reduzindo as enormes quantidades de 

energia e água necessárias para extrair e 
processar matérias-primas virgens. 
 
Os nossos esforços apoiam os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (SDG) e 
as ambições de eficiência de recursos da 
União Europeia, incluindo o seu objetivo de 
reutilizar ou reciclar 70% dos resíduos de 
construção até 2030. 
 
RECOLHA E RECICLAGEM DE PAVIMENTO ATRA-
VÉS DO PROGRAMA RESTART® 
 
Qualquer instalação de pavimento em rolo 
dá origem a resíduos de corte, equivalendo 
aproximadamente a 10% da área instala-
da. Tradicionalmente, tem sido mais fácil 
eliminar o pavimento após a instalação ou 
utilização, com poucas opções disponíveis 
para reciclagem. Mas estamos a mudar as 
regras do jogo de ciclo fechado em relação 
a pavimento. 
 
Com a Tarkett, existe uma opção mais sus-
tentável: devolver o pavimento reciclável 
através do nosso programa de recolha e 
reciclagem ReStart® para evitar o envio de 
resíduos de pavimento pós-instalação ou 
pós-consumo para aterros sanitários ou 
incineração mas sim transformando-o em 
matérias-primas de alta qualidade para 
novos produtos de pavimento 
 
RECICLAGEM DE ALTA QUALIDADE 
 
A Tarkett melhora continuamente as cre-
denciais de salubridade e ambiente dos 
nossos materiais para que a reciclagem 
seja possível. Também estamos a investir 
na tecnologia mais recente para desmontar 
os componentes e reciclar o nosso pavi-

O percurso da Tarkett para a economia circular  
João Cabral, Diretor Marketing da Tarkett



37

Os dados do 2.º trimestre de 2021 confirmam o ritmo positivo do sector da Melhoria da Habitação

A AFEB, a Associação de Fabricantes de 
Ferragens e Bricolage, acaba de publicar os 
Gráficos de Evolução das Vendas do 2.º 
Trimestre de 2021, nos quais podemos con-
firmar o ritmo positivo do sector desde que 
em junho de 2020 ocorreu a reabertura das 
lojas de ferragens e centros de bricolage, 
facto que permitiu recuperar das perdas sofri-
das durante este período. 
 
A AFEB adverte que a comparação deste tri-
mestre com o mesmo trimestre do ano ante-
rior confere valores enganosos, devido ao 
encerramento do comércio durante grande 

parte do 2.º trimestre do ano de 2020, sendo 
de destacar que a tendência positiva se 
mantém quando comparamos 2021 com 
2019, constatando um crescimento aproxi-
mado de 26% ou de 37% se tivermos tam-
bém em conta as exportações. 
 
Ao analisar o gráfico da AFEB, vemos que o 
crescimento se dá em todo os canais, cres-
cendo 23% no Especializado (grandes e 
médias superfícies de bricolage), 40% no 
Profissional, 21% nas Lojas de Ferragens; 
9,6% no Generalista e 104% no online, que 
é o que mais cresce, mas ainda fazendo 

parte de valores que são bastante baixos. 
 
Estes dados são também muito positivos no 
que toca às exportações das nossas empre-
sas que experienciaram um crescimento de 
62%. 
 
Apesar de constatar estes dados tão positi-
vos, César Navarro, Presidente da Cintacor-
Stor Planet e responsável pelo Comité de 
Economia da AFEB, avisa que começam já a 
ser visíveis sinais que indicam que à medida 
que outros sectores de consumo abrem as 
suas atividades, a procura pelos produtos de 
melhoria da habitação começa a baixar.  
 
Em contraste com o anteriormente afirmado, 
constata que a nível profissional a atividade 
mantém-se e é esperado que continue a 
manter-se em subida devido ao grande 
número de projetos de reabilitação atualmen-
te em marcha. 
 
Segundo a AFEB, devemos esperar pelos 
próximos meses para podermos ver onde se 
situa realmente o sector assim que a atividade 
económica normalizar, momento no qual 
poderemos ver se as mudanças testadas 
junto do consumidor durante a pandemia em 
relação à melhoria da habitação se mantêm, 
assim como que impacto terão os fundos 
“Next Generation” na reabilitação de vivendas. 
 

COMPARAÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES 2T DE 2021 VS 2T DE 2019
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O ITECONS - Instituto de Investigação e De -
senvolvimento Tecnológico para a Con strução, 
Energia, Ambiente e Sustentabilidade é um dos 
Organismos de Avaliação Europeus em Por tugal 
que poderá ajudar os fabricantes neste processo 
de avaliação dos seus produtos e emissão de 
ETA. 
 
No caso de ser necessário desenvolver um EAD, 
o Fabricante não terá qualquer custo com o 
mesmo e a confidencialidade do seu produto 
estará sempre salvaguardada por contratos ela-
borados entre o Organismo de Avaliação Técnica 
e o Fabricante. Os custos assegurados pelo 
Fabricante são apenas os referentes à emissão 
da ETA. 
 
Importa referir que um produto de construção que 
não seja abrangido por uma norma harmonizada 
não tem obrigatoriedade de aposição da marca-
ção CE. Contudo, SE O FABRICANTE TIVER UMA ETA 
EMITIDA PARA ESSE PRODUTO, A MARCAÇÃO CE JÁ É 
OBRIGATÓRIA. Salvaguarda-se, ainda, que, não 
sendo a marcação CE obrigatória por via do 
Regulamento dos Produtos de Construção, 
poderá ainda ser pela via das disposições nacio-
nais no local de colocação ou disponibilização do 
produto de construção. 
 
Assim que esteja definido o modo como a marca-
ção CE vai ser colocada no produto de constru-
ção (Figura 1), terá de se perceber qual o sistema 
de avaliação e verificação da regularidade do 
desempenho (AVCP - Assessment and Ve rif i ca -
tion of Constancy of Performance) aplicável ao 
pro duto. O sistema AVCP, que depende do tipo 
de produto e da utilização pretendida, é definido 

SABIA QUE…UM PRODUTO DE CONSTRUÇÃO INO-
VADOR PODE TER MARCAÇÃO CE? 
 
A indústria dos produtos da construção con-
trariou a estagnação do mercado com a 
investigação e desenvolvimento de novos 
produtos que respondem, adequadamente 
e com desempenhos melhorados, aos ele-
vados requisitos impostos pelo sector. O 
aumento das preocupações relativas à efi-
ciência energética e sustentabilidade dos 
edifícios tem conduzido ao desenvolvimento 
e à otimização de produtos, por vezes com 
incorporação de subprodutos ou resíduos. A 
exportação de produtos de construção tam-
bém tem crescido na última década. 
Perante estes factos, os fabricantes têm se 
deparado com a questão “COMO PODEREI 
APOR A MARCAÇÃO CE NESTE PRODUTO INOVA-
DOR E DIFERENCIADO DOS DEMAIS?”, permitin-
do assim circular no mercado interno da 
União Europeia evidenciando que cumpre a 
legislação comunitária de harmonização. 
 
Os requisitos aplicáveis aos produtos de 
construção estão descritos no Regulamento 
(UE) n.º 305/2011 do Parlamento e do 
Conselho, comummente designado por 
Regulamento dos Produtos de Construção 
(RPC). Este documento fixa as condições 
de colocação ou disponibilização de produ-
tos de construção no mercado, estabele-
cendo regras harmonizadas sobre a forma 
de expressar o desempenho dos produtos 
de construção correspondente às suas 
características essenciais e sobre a utiliza-
ção da marcação CE nesses produtos. 

O RPC define como “Produto de constru-
ção” um produto ou kit fabricado e coloca-
do no mercado para incorporação perma-
nente em obras de construção ou em par-
tes delas e cujo desempenho influencia o 
desempenho das obras de construção no 
que se refere aos seus requisitos básicos; 
sendo que um “Kit” é um produto colocado 
no mercado por um único fabricante como 
um conjunto de pelo menos dois compo-
nentes separados que têm de ser associa-
dos para serem incorporados nas obras de 
construção - designado usualmente por 
sistema. 
 
A APOSIÇÃO DA MARCAÇÃO CE É OBRIGATÓRIA, 
QUANDO UM DETERMINADO PRODUTO DE CONS-
TRUÇÃO SE ENCONTRA ABRANGIDO POR UMA 
NORMA HARMONIZADA PUBLICADA EM JORNAL 
OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA.  
 
PARA OS PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO QUE NÃO 
SÃO ABRANGIDOS POR UMA NORMA HARMONIZA-
DA, como é o caso de produtos inovadores, 
também é possível apor a marcação CE, 
ATRAVÉS DA VIA VOLUNTÁRIA. Neste caso, o 
fabricante poderá solicitar a emissão de 
uma Avaliação Técnica Europeia (ETA) a 
um Organismo de Avaliação Técnica 
(OAT). Deve assim ser verificado se existe 
um Documento de Avaliação Europeu 
(EAD - European Assessment Document) 
onde o produto de construção se inclua ou, 
caso tal não aconteça, a emissão da ETA 
terá de ser baseada num Documento de 
Avaliação Europeu a desenvolver pelo 
OAT para esse produto. 

Itecons - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, 
Energia, Ambiente e Sustentabilidade

Figura 1 - Esquematização do processo de aposição da marcação CE em produtos de construção.



39

de avaliação europeus na PLATAFORMA 
ACCEPT (WWW.ACCEPT.UC.PT), desenvolvida 
pelo Itecons (Figura 3). Esta plataforma per-
mite pesquisar, tanto pelo nome do produto 
como pela referência de documentos, devol-
vendo as normas harmonizadas ou Do -
cumentos de Avaliação Europeus publicados 
em Jornal Oficial. Facilmente o util iza dor 
poderá obter as especificações técnicas 
publicadas como outras informações rele-
vantes, tais como, o Sistema AVCP, Or ga nis -
mos Notificados, Link para descarregar o 
Documento de Avaliação Europeu, etc. 
Mediante o registo (gratuito) na plataforma 
ACCEPT, o Fabricante poderá: 
 
• Esclarecer dúvidas sobre o processo de mar-
cação CE; 
 
• Gerar uma Declaração de Desempenho de 
acordo com as diretrizes do Anexo III do 
Regulamento (UE) n.º 305/2011, alterado pelo 
Regulamento Delegado (UE) n.º 574/2014; 
 
• Disseminar e divulgar produtos de construção 
com marcação CE. 

ao nível da Comissão Europeia e estabelecido 
em mandatos de normalização. O Re gu la -
men to dos Pro dutos da Construção prevê a 
possibilidade de implementação de cinco tipos 
de sistemas AVCP (Sistemas 1, 1+, 2+, 3 e 4), 
sendo que, à exceção do Sis te ma 4, os res-
tantes sistemas preveem a inter venção de um 
Organismo Notificado (Figura 2). 
 
O fabricante é sempre responsável pela imple-
mentação e manutenção de um CONTROLO DE 
PRODUÇÃO EM FÁBRICA do produto que deverá 
responder aos requisitos do sistema AVCP 
aplicável. 
 
A Declaração de Desempenho é o documento 
no qual o fabricante descreve o desempenho 
dos seus produtos relativamente às suas 
características essenciais, de acordo com as 
especificações técnicas harmonizadas aplicá-
veis, assumindo deste modo a responsabilida-
de pela conformidade do produto com o 
desempenho aí declarado. No Anexo III do 
Regulamento (UE) N.º 305/2011, alterado pelo 
Regulamento De le ga do (UE) n.º 574/2014, é 
apresentado o conteúdo que a Declaração de 
Desempenho deve conter. 
 
Após emissão da Declaração de De sem penho 
(conhecida por DoP), o fabricante está em 
condições de apor a marcação CE no seu pro-
duto de construção e terá de elaborar a etique-
ta da marcação CE com base naquela 
Declaração. 
 
Quando todas as etapas referidas ao longo do 
processo de marcação CE estiverem cumpri-
das, o produto de construção com marcação 
CE pode ser colocado no mercado. 
 
COMO SABER SE EXISTE UMA ESPECIFICAÇÃO TÉC-
NICA EUROPEIA ADEQUADA PARA O MEU PRODUTO? 
 
Para saber se a marcação CE do seu produto 
é OBRIGATÓRIA, poderá, num primeiro passo, 

Figura 2 - Esquematização da intervenção de cada entidade nos diferentes AVCP.

consultar o JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA e 
procurar a última atualização da publicação de 
títulos e referências das normas harmonizadas. 
Se o produto se enquadrar num dos títulos das 
normas disponíveis, tem de ser verificado se o 
âmbito dessa norma inclui o referido produto e a 
respetiva utilização pretendida. O âmbito de apli-
cação das normas pode ser encontrado na FER-
RAMENTA DE PESQUISA DO WEBSITE DO CEN. 
 
Quando o produto que pretende comercializar 
não é abrangido por qualquer norma harmoniza-
da, pode seguir a via da ETA para apor a marca-
ção CE no mesmo. Verifica-se, previamente, se 
o produto é abrangido por um dos Documentos 
de Avaliação Europeus existentes, por consulta 
dos títulos publicados no JORNAL OFICIAL DA 
UNIÃO EUROPEIA. O conteúdo do documento, 
incluindo o âmbito de aplicação, pode ser visua-
lizado na área de publicações do WEBSITE DA 
EOTA. 
 
De forma mais facilitada, pode consultar-se a 
lista de normas harmonizadas e de documentos 

Figura 3 - Funcionalidades da plataforma ACCEPT (www.accept.uc.pt)
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Segundo dados do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), a construção de edifícios 
cresceu 5,3% (o aumento da produção na 
construção acelerou para os 8,1%) em 
maio, face ao mesmo mês do ano anterior, 
acima do crescimento homólogo de 1,5% 
em abril. Por isso, com o aglomerado cres-
cimento das construções, criar um conceito 
orientado para princípios centrados no con-
forto, bem-estar, segurança e sustentabili-
dade torna-se um vetor de confiança. Os 
selantes para painéis cerâmicos ou pedra 
assumem um papel importante neste pro-
cesso, com a necessidade de possuírem 
elevada durabilidade e desempenho nos 
mais variados modelos de construção e 
atuarem como elementos fulcrais ao correto 
funcionamento global das soluções de 
revestimento. 
 
Por essa razão, a marca Weber, da Saint-
Gobain Portugal S.A., referência no merca-
do da construção, acaba de relançar, no 
mercado nacional, os selantes elastoméri-
cos webercolor sealceramic e webercolor 
sealstone, designados para proporcionarem 
a melhor resposta à necessidade técnica e 
estética de uma obra. Destaca-se como fun-
damental a execução de elementos que 
assegurem: a selagem de humidades e 
acomodação de tensões entre cerâmica ou 
pedra com elementos adjacentes (sanitá-
rios, rodapés, caixilharia, outros); a execu-
ção de juntas perimetrais e fracionamento 

que atuem como juntas técnicas de acomo-
dação de tensões; continuidade de leitura 
estética condizente com a cor da envolvente 
ou dos materiais adjacentes. 
 
No sentido de responder a estes requisitos, 
o desenvolvimento e fabrico destes dois 
produtos diferenciam-se pelas propriedades 
tecnicamente ajustadas às duas categorias 
de revestimentos mais comuns: cerâmica e 
pedra natural. 
 
O produto webercolor sealceramic apresen-
ta resistência a fungos, elevada elasticida-
de, aderência e destina-se à selagem elás-
tica de juntas entre cerâmica, para interiores 
e exteriores, paredes e pavimentos, poden-
do também ser utilizado em combinação 
com sistemas de fachadas webertherm da 
marca Weber. Do ponto de vista estético, é 
um produto de textura lisa, disponível em 
várias cores da gama webercolor. 
 
Relativamente ao webercolor sealstone, é 
um produto de cura neutra que está indica-
do para a selagem elástica de juntas entre 
pedra, para interiores e exteriores de edifí-
cios, paredes, pavimentos e piscinas. É 
também um produto que permite a obten-
ção de uma textura lisa, estando disponível 
em várias cores da gama webercolor. 
 
Trata-se de produtos que exibem, en quanto 
características transversais, boa re sistência 
a fungos, elevada aderência a variados 
suportes, elevada elasticidade, resistência 
aos raios UV com a garantia de estabilidade 
da cor e flexibilidade no interior e exterior, 
estando também aptos para funcionamento 
a temperatura entre os -40 oC e os 180 oC. 
Para além das ca rac terísticas mencionadas, 
denotam ainda boa resistência química a 
óleos, produtos de limpeza ácidos e lixívias, 

bem como, resistência ao contacto com 
água permanente: estável e não reversível, 
sem formação de gel. 
 
Falamos de um sector cada vez mais exi-
gente e que dá preferência à utilização de 
materiais amigos do ambiente que benefi-
ciem a potencialização dos recursos e a 
diminuição das emissões, numa demanda 
constante pela utilização de soluções sus-
tentáveis e duráveis que consigam reduzir o 
impacto ambiental neste sector. Por este 
ângulo, a Saint-Gobain Portugal S.A. ofere-
ce, de forma ímpar, uma gama de soluções 
de selantes destinadas a qualquer projeto 
que se pretenda diferenciar. 

Propostas inovadoras respondem à necessidade técnica e estética da obra  
Hélder Gonçalves, Gestor de Produto da Saint-Gobain Portugal
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Apreciação Global 
 
No segundo trimestre de 2021 observou-se a 
uma nova intensificação do crescimento da 
atividade do sector da construção na linha do 
que se verificara no primeiro trimestre do 
ano. 
 
O próprio índice de produção trimestral do 
sector da construção e obras públicas que no 
primeiro trimestre do ano apareceu um pouco 
desalinhado com os restantes indicadores, 
muito por influência do segmento da constru-
ção de edifícios que terá sido eventualmente 
prejudicado pelas perturbações da atividade 
provocados pelo agravamento da situação 
pandémica no período após o Ano Novo, vol-
tou a subir 2,71% em cadeia. Em termos 
homólogos, o índice de produção total 
aumentou 7,64% e também foi mais influen-
ciado pelo segmento das obras de engenha-
ria que registou um aumento de 12,64%, 
enquanto o segmento da construção de edifí-
cios apresentou um aumento de 4,48%.  
 
A evolução do número de licenças de obras 
emitidas manteve uma tendência positiva, 
com a variação média anual do número de 
edifícios licenciados no trimestre terminado 
em junho de 2021 a atingir os 9,8), apesar da 
variação em cadeia (números provisórios) ter 
apresentado uma ligeira redução (1,5%), 
reforçando a dimensão da carteira de obras 
que está bem acima do valor atingido antes 
da pandemia. 
 
No que se refere ao número de edifícios 
licenciados em construções novas para habi-
tação familiar, o segundo trimestre de 2021 
registou, uma pequena quebra de 2,4% 
(valores provisórios) quando comparado com 
o trimestre anterior. Não obstante a taxa de 
variação homóloga foi de 25,1%, e a taxa da 
variação média anual cifrou-se em 14,5%, o 
que é significativo da forte dinâmica deste 
segmento da construção. 

Não obstante, o número total de fogos 
licenciados em construções novas para 
habitação familiar no segundo trimestre de 
2021 aumentou 1,7% face ao trimestre 
anterior. Da mesma forma, a variação 
homóloga neste trimestre foi positiva 
(20,8%), assim como a variação média 
anual que se cifrou nos 9,5%. O número de 
fogos licenciados em edifícios novos para 
habitação no último ano terminado em 
junho de 2021 foi de 26.953, mais 1.240 
que o ano terminado em março. 
 
O número de licenças de obras de reabilita-
ção registou uma quebra de 5,5% face ao 
trimestre anterior, o que não prejudicou, 
todavia, a alteração da tendência positiva 
que se começou a desenhar no primeiro tri-
mestre do ano e que contrasta com o 
observado ao longo de 2020. Na verdade, 
em termos homólogos, o aumento foi da 
ordem dos 25,4%. A variação média anual 

no trimestre terminado em junho de 2021 
apresentou um valor de 3,4%. 
 
As perspetivas para a atividade são clara-
mente positivas. O sector da construção 
está a trabalhar a todo o gás e a grande 
questão que se porá nos próximos 4 anos 
vai ser mesmo sobre a capacidade que 
teremos para satisfazer a procura que já 
existe e ainda para realizar os grandes in-
vestimentos públicos em construção, seja 
em habitação, equipamentos sociais ou 
infraestruturas que estão previstos no 
PRR. 
 
Obras Licenciadas 
 
No 2º trimestre de 2021, o número de edi-
fícios licenciados registou uma redução 
de 1,5% relativamente ao trimestre ante-
rior. Em termos homólogos, verificou-se 
um aumento de 27,1%.  

A variação média anual do núme-
ro de edifícios licenciados no tri-
mestre terminado em junho de 
2021 foi positiva (9,8%). 
 
Quando analisamos em termos 
de regiões, podemos ver que a 
maior parte dos edifícios licencia-
dos estão localizados no Norte, 
como habitualmente. 



 Edificios Licenciados (Variação Média Anual)
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As regiões do Norte, AM Lisboa, Alentejo e 
RA Madeira diminuíram o número de fogos 
licenciados no 2º trimestre do ano, quando 
comparado com o trimestre anterior, contra-
riamente à região do Centro, Algarve e RA 
Açores que aumentaram.  
 
Em termos homólogos, todas as regiões 
aumentaram, sendo que a região que apre-
sentou um aumento maior foi AM Lisboa. 
 
No que se refere à evolução do licencia-
mento relativo às construções novas para 
habitação familiar, o segundo trimestre de 
2021 registou, uma quebra de 2,4% quando 
comparado com o trimestre anterior. A taxa 
de variação homóloga foi de 25,1%, e a taxa 
da variação média anual foi de 14,5%, 
ambas positivas. 
 
Por sua vez, o número total de fogos licen-
ciados em construções novas para habita-
ção familiar no segundo trimestre de 2021 
aumentou face ao trimestre anterior 1,7%. 
Da mesma forma, a variação homóloga 
neste trimestre foi positiva (20,8%), assim 
como a variação média anual que se cifrou 
nos 9,5%.  
 

Edifícios Licenciados - 2º Trimestre 2021

Licenciamento de Obras (Valores Trimestrais Nº)

Edifícios Licenciados por Regiões
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Quando olhamos mais uma vez para os 
valores em termos de regiões, podemos 
ver que a maior parte dos fogos licencia-
dos estão localizados no Norte. Ao nível 
trimestral, deparamo-nos com diminui-
ções nas regiões do Norte, Algarve, RA 
Açores, RA Madeira, enquanto as restan-
tes regiões aumentaram e com destaque 
para a região AM Lisboa que teve um 
aumento de 41,8%. 
 
Em termos homólogos, com exceção do 
RA Madeira, as variações registadas 
foram positivas, com especial destaque 
para a região do Algarve que apresenta 
uma variação de 110%. 
 
Obras de Reabilitação 
 
O número de licenças de obras de reabilita-
ção registou uma quebra de 5,5% face ao 
trimestre anterior. Em termos homólogos, o 
aumento foi da ordem dos 25,4%. A varia-
ção média anual no trimestre terminado em 
junho de 2021 apresentou um valor de 
3,4%. 
 
Produção na Construção e 
Obras Públicas 
 
O índice de produção no sector da constru-
ção e obras públicas no segundo trimestre 
de 2021 aumentou 2,71% face ao trimestre 
anterior. Este aumento ficou a dever-se, 
sobretudo, ao segmento das obras de enge-
nharia que aumentaram 4,30% enquanto o 
segmento da construção de edifícios 
aumentou 1,63%. 
 
Em termos homólogos, o índice de produ-
ção total aumentou 7,64% e também foi 
mais influenciado pelo segmento das obras 
de engenharia que registou um aumento de 
12,64%, enquanto o segmento da constru-
ção de edifícios apresentou um aumento de 
4,48%.  
 
Em termos de variação média anual obser-
vou-se, uma variação do índice de produ-
ção total de 0,56%, sendo que o índice rela-
tivo à construção de edifícios diminuiu 
0,44% e o das obras de engenharia aumen-
taram 2,08%.  
 
 

Licenciamento para Obras de Reabilitação (Valores Trimestrais nº)

Índice Trimestral de Produção na Construção e Obras Públicas 

Fogos Licenciados - 2º Trimestre 2021
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Vendas de Cimento e Indicador de Confiança na Construção 
Vendas de Cimento 
 
No segundo trimestre de 2021 as ven-
das de cimento das empresas nacionais 
para o mercado interno aumentaram, 
em termos homólogos, 6,4%.  
 
De acordo com os Inquéritos de 
Opinião da Comissão Europeia, o índi-
ce de confiança no sector da constru-
ção e obras públicas teve uma ligeira 
subida relativamente ao trimestre 
anterior, fixando-se nos -8,6 pontos. 
 
Emprego  
 
No segundo trimestre de 2021, o 
emprego na construção e obras públi-
cas registou uma taxa de variação 
homóloga de 3,09% e uma taxa de 
variação trimestral de 1,11%, valores 
que comparam com 0,03% e 0,10% res-
petivamente, observados no primeiro tri-
mestre do ano.  A variação média nos 
últimos 12 meses terminados em junho 
foi de 0,6% (-0,6% em março 2021). 
 
Remunerações 
 
No segundo trimestre de 2021, o índice 
de remunerações registou uma taxa de 
variação homóloga de 11,79%, e uma 
variação trimestral de 8,01%, valores 
que comparam com 2,60% e -10,82% 
respetivamente, observados no trimes-
tre anterior.  
 
A variação média nos últimos 12 
meses terminados em junho foi de  
-3,4% (-0,8% março 2021). 
 
 
Taxas de Juro 
 
A taxa de juro implícita no conjunto dos 
contratos de crédito fixou-se, no mês de 
junho de 2021, em 0,811%, que corres-
ponde a uma diminuição de 0,030 pon-
tos percentuais face à registada no mês 
de março. 
 
Nos contratos para “Aquisição de 
Habitação”, a taxa de juro observada 
em junho 2021 foi de 0,828%, tendo 
diminuído também 0,030 p.p. em rela-
ção à taxa observada em março.  
 
Fonte: INE 
 

Taxa de Juro do Crédito à Habitação
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O preço de venda da habitação em Portugal Continental 
registou uma subida de 6,4% no acumulado de 2021 ter-
minado em julho, de acordo com o Índice de Preços 
Residenciais. Em termos mensais, o mês de julho voltou 
a apresentar uma variação positiva do preço da habita-
ção no país, atingindo uma taxa de 0,6%. De qualquer 
forma, trata-se do segundo mês consecutivo em que a 
variação mensal dos preços perde ritmo, depois deste 
indicador ter atingido 2,5% em maio, um patamar que 
quebrou o padrão de relativa estabilidade observado 
desde o início da pandemia. Em junho, a variação mensal 
tinha ficado em 1,1%. Em termos homólogos, a valoriza-
ção atinge 5,7% em julho, o registo mais elevado deste 
indicador desde outubro do ano passado. 
 
O preço médio de venda da habitação em julho (conside-
rando um período acumulado de 3 meses) fixou-se em 
1.844€/m2, observando-se um tempo médio de venda 
das casas de 6 meses (dados SIR-Sistema de 
Informação Residencial). 

tes reduções em cadeia sentido desde o início de 
2020. Assim, a variação praticamente nula agora 
observada compara com a variação média trimestral 
de -4,3% observada desde o início de 2020. 
 
Recorde-se que no 2º trimestre de 2020, a descida em 
cadeia das rendas em Lisboa chegou mesmo a apro-
ximar-se de 7%. Os dados resultam do Índice de 
Rendas Residenciais. Em termos homólogos, apesar 
de manterem um padrão de contração, as rendas em 
Lisboa desagravaram o ritmo de descida no 2º trimes-
tre de 2021. Neste período, a variação homóloga foi de 
-12%, comparando com a queda de 18% verificada no 
trimestre anterior e igualmente atenuando face à 
queda de 16,8% observada no final de 2020. No Porto, 
as rendas residenciais mantêm a tendência de desci-
da, registando uma queda de 1,6% face ao trimestre 
anterior, mas tal indicador também desagrava relativa-
mente aos dois trimestres prévios, quando a taxa de 
variação trimestral atingiu -3,2%. Em termos homólo-
gos, as rendas no Porto desceram 9,8% no 2º trimes-
tre, uma descida que se intensifica face à queda 
homóloga de 8,0% observada no trimestre anterior. 

As rendas da habitação em Lisboa registaram uma variação trimestral de 
apenas -0,1% no 2º trimestre de 2021, interrompendo o percurso das for-

Rendas estabilizam em Lisboa, registando variação trimestral de apenas -0,1% 

Estatísticas 
Mercado Imobiliário
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Número de fogos em licenciamento cresce 20% face ao pré-Covid  

Nos primeiros seis meses de 2021 foram submetidos a 
licenciamento municipal em Portugal (Continental) um 
total de 11.765 novos projetos residenciais que perfazem 
27.600 fogos (dados Pipeline Imobiliário). Em número de 
fogos, este volume supera em quase 20% o ritmo semes-
tral do pré-Covid (2019), ano em que, em média, foram 
lançados novos projetos para cerca de 23.500 fogos por 
semestre no país. 
 
A construção nova agrega 83% dos fogos em carteira 
nestes primeiros seis meses do ano, o equivalente a mais 
de 22.900 fogos, inseridos em cerca de 9.520 projetos. A 
obra de reabilitação reúne os restantes 17%, equivalen-
tes a pouco mais de 4.650 fogos, distribuídos por 2.250 
projetos. Em termos do tipo de habitação, os edifícios de 
apartamentos continuam a gerar a maioria das unidades 
em carteira neste 1º semestre (57%, num total de 15.800 
fogos), volume que fica 12% acima das 14.200 unidades 
contabilizadas por semestre de 2019. Já a carteira de 
cerca de 11.750 moradias contabilizadas no 1º semestre 
de 2021 fica 25% acima da média semestral de 2019, 
então em torno das 9.400 unidades. 

Os preços da habitação aumentaram 4,9% em Lisboa 
no 2º trimestre de 2021 face ao trimestre anterior. Tal 
subida sucede à variação trimestral de -0,3% observa-
da no 1º trimestre e coloca a capital de novo a alinhar 
com a dinâmica de valorização da restante Área 
Metropolitana de Lisboa, de acordo com o Índice de 
Preços Residenciais apurado para este concelho. Para 
o cômputo da região, apurou-se uma variação trimes-
tral média dos preços no patamar de 5,6% no 2º tri-
mestre, igualmente em forte intensificação face aos 
1,5% observados no 1º trimestre. A aceleração na 
variação trimestral foi uma realidade transversal à 
região, intensificando-se a subida de preços em todos 
os mercados da AM Lisboa sem exceção. 
 
O preço médio de venda da habitação no 2º trimestre 
ascendeu a 3.833€/m2 em Lisboa, conforme os dados 
do SIR-Sistema de Informação Residencial. 

Lisboa volta a acompanhar valorização da Área Metropolitana 

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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dos 500 °C; não tóxicas; não corrosivas e, por conseguinte, compa-
tíveis com metais; disponível numa ampla gama de temperaturas de 
fusão com um custo acessível [2,3,10]. As PW possuem condutivi-
dades térmicas tipicamente inferiores a 0,5 W/mK e inflamabilidade 
moderada [1-3,10,12]. Existem algumas técnicas de aperfeiçoamen-
to da transferência de calor que foram estudadas para mitigar o pro-
blema da baixa condutividade térmica destes materiais, nomeada-
mente a utilização de: 
 
• Superfícies de transferência de calor alargadas (alhetas) [13-15];  
 
• Espumas/matrizes metálicas ou impregnação em materiais porosos 
[16,17];  
 
• Tubos de calor [13,18];  
 
• Microencapsulação do PCM [19-21];  
 
• Dispersão de partículas altamente condutivas no PCM [22-24];  
 
• A utilização de múltiplos PCMs [25-27].  
 
Leong et al. [12] compilou as características técnicas ideais dos 
materiais de alteração de fase nano-melhorados para aplicações de 
armazenamento de calor da seguinte forma: 
 
• Temperatura de mudança de fase adequada - esta temperatura deve ser 
ajustada à aplicação pretendida; 
 
• Elevada condutividade térmica - para que o calor possa ser armazenado 
ou libertado num curto espaço de tempo; 
 
• Calor latente elevado - durante o processo de fusão, o calor latente é a 
medida da energia usada para superar as forças intermoleculares corres-
pondendo à quantidade de calor que se consegue armazenar por unida-
de de massa; 
 
• Pequena alteração de volume durante o processo de mudança de fase 
de modo a garantir estabilidade dimensional da bateria térmica; 
 
• Baixa temperatura de subarrefecimento; 
 
• Baixo custo; 
 
• O PCM selecionado deve ser seguro, i.e., não corrosivo, não tóxico e 
não inflamável; 
 
• O PCM deve ser quimicamente estável e as suas propriedades devem 
permanecer inalteradas durante os ciclos repetidos de aquecimento e 
arrefecimento; 
 
• Baixa pressão de vapor e rápida cristalização; 
 
• Densidade elevada; 
 
• Difusividade térmica elevada; 
 
A literatura consultada contém trabalhos de investigação sobre ten-
tativas bem-sucedidas de fabricar nanocompósitos de PCM melho-
rados. O número de nanopartículas condutoras dispersas no PCM 
deve ser suficiente para formar uma rede condutora térmica [28]. 
Este último facilita o processo de transferência de calor através/no 
PCM. Elgafy e Lafdi [29] estudaram os efeitos térmicos da adição de 
1-4 wt.% (fração mássica percentual) de nano fibras de carbono 

RESUMO: Os materiais de mudança de fase (PCMs) têm uma exce-
lente capacidade de armazenar grandes quantidades de energia 
térmica enquanto sofrem um processo de mudança de fase. No 
entanto, a baixa condutividade térmica dos PCM é um grande 
inconveniente para as aplicações de armazenamento de energia, 
nomeadamente quando o tempo de carga/descarga é importante. 
Neste estudo, foram produzidos nanocompósitos de parafina 
incorporando nanotubos de carbono (MWCNTs) e nano plaquetas 
de grafeno funcionalizado com grupos carboxílicos (FG) e as suas 
propriedades térmicas foram caracterizadas utilizando técnicas de 
Differential Scanning Calorimetry (DSC) e Hot Disk Transient 
Plane Source (TPS). Os resultados revelaram que um aumento 
significativo da condutividade térmica pode ser alcançado através 
da dispersão adequada de MWCNTs e FG dentro da matriz de 
parafina. A condutividade térmica e a difusividade térmica aumen-
taram até 226% e 665%, respetivamente, para os nanocompósi-
tos produzidos contendo 1 a 10 wt.% da adição à base de carbo-
no. Este estudo sublinha que os PCM têm o potencial de serem 
modificados através da dispersão de aditivos à base de carbono. 
Além disso, os dados aqui incluídos e reportados estabelecem 
importantes premissas para ajudar a modelação e o projeto de sis-
temas de armazenamento de energia térmica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Nanotubos de carbono; Grafeno funcionalizado; 
Parafina; Material de mudança de fase. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Os PCMs são materiais com elevada capacidade de armazena-
mento/libertação de energia térmica durante o processo de 
fusão/solidificação que ocorre a uma temperatura que depende do 
material usado conseguindo-se deste modo transferir quantidades 
significativas de calor num pequeno volume e envolvendo uma 
pequena variação de temperatura [1,2]. Os PCMs podem armaze-
nar 5-14 vezes mais calor por unidade de volume do que materiais 
de armazenamento de calor na forma sensível, mesmo quando 
apresentam elevados colores específico como a água, alvenaria 
ou rochas [3], pelo que a utilização destes materiais em sistemas 
de armazenamento de energia térmica na forma de calor latente 
(LHSS) tem um enorme potencial. No entanto, a baixa condutivi-
dade térmica dos PCM é um grande inconveniente na sua utiliza-
ção em sistemas de armazenamento e transferência térmica, uma 
vez que resulta numa má transferência de calor entre o PCM e o 
fluido de transferência de calor (HTF) aumentando os tempos de 
carregamento e descarga [4-6]. 
 
Os materiais de mudança de fase podem ser classificados como 
orgânicos, inorgânicos e eutécticos [3,4,7,8]. Embora os PCM 
inorgânicos apresentem vantagens em comparação com outras 
classes de PCM, também possuem alguns inconvenientes, tais 
como alterações consideráveis no volume na transição de fase, 
que podem ir até ou mesmo ultrapassar 10%; supercooling; a cor-
rosão grave pode ser desenvolvida com algumas combinações 
PCM-metal [1,4,9-11]. As ceras de parafina (PW) são PCM orgâ-
nicos que apresentam densidades de armazenamento térmico 
moderado (≈200 kJ/kg ou 150 MJ/m3); propriedades de fusão pre-
visíveis e boa nucleação, sem separação de fase; baixa pressão 
de vapor e pouca ou nenhuma necessidade de subarrefecimento. 
Além disso, as PW são quimicamente inertes e estáveis abaixo 

1 TEMA - Centro de Tecnologia Mecânica e Automação, Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Aveiro, Campus de Santiago, 
3810-193 Aveiro, Portugal; monica.oliveira@ua.pt; nmartins@ua.pt 
* Correspondência: monica.oliveira@ua.pt  

Aumento da condutividade térmica de PCMs parafínicos através da adição de 
nanopartículas de carbono I Beatriz Fonseca1, Mónica S. A. Oliveira1* e Nelson Martins1
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trabalho foram do tipo múltipla parede, com diâmetros entre 20 e 40 
nm, comprimentos entre 1 e 2 μm, com uma massa específica de 
aproximadamente 2,16 g/cm3 e uma superfície específica que varia 
entre 70 - 150 m2/g, comprados à Shenzhen Nanotech PortCo, Lda. 
O nano plaquetas de grafeno com funcional carboxílico (FG) foram 
fornecidas pela Graphene Supermarket e o fabricante reporta uma 
massa especifica a granel de aproximadamente 0,215 g/cm3, super-
fície específica de aproximadamente 20 m2/g, espessura inferior a 50 
nm e dimensões planares características entre 0,3 e 5 μm. Para pro-
duzir os nanocompósitos, o PCM foi aquecido até uma temperatura 
ligeiramente superior à temperatura de mudança de fase (Tp.c) numa 
placa de aquecimento. Em seguida, as nanopartículas foram verti-
das no copo contendo o PCM fundido e misturadas com ultrassons. 
As condições de mistura ultrassónica foram de 12 kJ de energia de 
ativação e 20% de amplitude. Foram testados outros valores de 
energia e amplitude de ativação e a combinação dos valores utiliza-
dos neste estudo foi a que alcançou a mistura aparentemente mais 
homogénea de entre as avaliadas. Após a mistura estar completa, o 
nanocompósito foi despejado nos moldes onde arrefeceu e solidifi-
cou. Foram preparados nanocompósitos contendo 1, 5 e 7 wt.% de 
MWCNT e 5, 7 e 10 wt.% FG. A tabela 1 apresenta as diferentes 
designações, composições e condição de mistura ultrassónica de 
cada amostra produzida. 

2.2. CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DOS NANOCOMPÓSITOS 
 
Para caracterizar as propriedades térmicas destes nanocompósitos, 
a temperatura de mudança de fase (Tp.c.), a entalpia normalizada de 
fusão (Lf), a condutividade térmica (k), a difusividade térmica (α) e a 
capacidade térmica volúmica (VHC) foram medidas e analisadas 
para cada amostra por DSC e TPS. 
 
O procedimento DSC consistiu no carregamento de 7 a 13 mg de 
cada amostra na célula de teste do DSC tendo sido efetuados dois 
ciclos térmicos de aquecimento/arrefecimento consecutivos. Nestes 
ensaios foi utilizado um fluxo de azoto de 20 ml/min como gás de 
purga e a taxa de aquecimento/arrefecimento foi de 5 ºC/min. As pro-
priedades medida nos testes de DSC foram adquiridas no segundo 
ciclo térmico de aquecimento realizado para cada amostra. Para cada 
tipo de nanocompósito foram submetidas 5 amostras diferentes ao 
ensaio de DSC e os valores médios de Tp.c. e Lf foram calculados. 
 
As medições de TPS foram efetuadas à temperatura ambiente e a 
temperaturas de 20 a 80 ºC com um passo de 10 ºC num banho cir-
culante controlado pela temperatura utilizando o equipamento TPS 
2500 S da Hot Disk. Os parâmetros de potência e de tempo de aque-
cimento utilizados para cada teste são os apresentados na Tabela 2. 
Os correspondentes valores das propriedades físicas, medidos no 
banho circulante foram adquiridos após um ciclo de aquecimento de 
fusão e solidificação. Foram realizadas 4-5 medições com os parâ-
metros selecionados para cada nanocompósito e os valores médios 
foram calculados. 

(CNFs) à cera de parafina. Verificou-se que o aumento do conteú-
do dos CNFs resultou no aumento da difusividade térmica e da 
condutividade térmica - o que revela a maior aptidão do compósito 
para conduzir o calor - mas levou a uma redução do calor especí-
fico - mostrando que os nanocompósitos apresentam menos 
capacidade de armazenar calor (sensível). Mettawee e Assassa 
[22] produziram compósitos de cera de parafina com 0,1 - 0,5 wt.% 
de pó de alumínio. A adição de alumínio na cera de parafina resul-
tou na elevação da taxa de transferência de calo, no entanto, a 
variação entre os nanocompósitos contendo 0,3, 0,4 e 0,5 wt.% de 
alumínio foi muito pequena. Colla et al. [2] desenvolveram nano-
PCMs fabricados com base em duas ceras de parafina com tem-
peraturas de fusão respetivamente de 20 e 25 °C e contendo 
nanopartículas de alumínio (Al2O3) e nanopartículas de carvão 
(CB) numa fração mássica de 1,0 %. A condutividade térmica dos 
materiais foi avaliada com os PCM no seu estado sólido.  
 
As condutividades térmicas das ceras de parafina puras com tem-
peraturas de fusão de 20 e 25 °C foram de 0,254 e 0,261 W/mK, 
respetivamente. A adição de nanopartículas de alumina foi des-
vantajosa, uma vez que produziu uma diminuição de 7 - 8 % na 
condutividade térmica em comparação com uma das duas ceras 
de parafina puras. Por outro lado, a incorporação de nanopartícu-
las CB melhorou a condutividade térmica dos nano-PCMs em 
mais de 25%, em comparação com a das duas ceras de parafina 
puras. O calor específico na fase líquida foi ligeiramente afetado 
pela presença de alumina e CB, uma vez que os valores aumen-
taram apenas 2,3% e 1,7% em comparação com as ceras de 
parafina pura com temperatura de fusão de 20 e 25 °C, respetiva-
mente. Bahiraei et al. [30] desenvolveu um estudo em que foram 
criados 3 tipos de nanocompósitos à base de parafina através da 
adição de nano fibras de carbono (CNF), nano plaquetas de gra-
feno (PNB) e nano plaquetas de grafite (GrP) em quatro frações 
mássicas diferentes: 2,5, 5, 7,5 e 10 %. Também este estudo cons-
tatou que quanto maior a fração de nanopartículas, maior a con-
dutividade térmica do nanocompósito. O aditivo que produziu 
melhorias mais relevantes na condutividade térmica, independen-
temente da fração de mistura usado, foi o GrP. De facto, o nano-
compósito que incorpora 10 wt.% GrP obteve uma condutividade 
térmica aproximadamente 11 vezes superior à condutividade tér-
mica de parafina pura. 
 
O aumento da taxa da transferência de calor dos PCM pode ser 
decisivo para a sua utilização em muitas aplicações nomeada-
mente como sistemas de armazenamento de calor. Por conse-
guinte, neste trabalho, foi investigada a influência de diferentes 
aditivos à base de carbono e a sua carga nas propriedades térmi-
cas de um PCM. Foram produzidos nanocompósitos à base de 
parafina contendo 1 a 7 wt.% MWCNT (nano tubos de carbono 
com parede de múltiplas camadas) ou 5 a 10 wt.% de FG (grafeno 
funcionalizado) tendo sido ava liada a sua temperatura de mudan-
ça de fase, entalpia normalizada, condutividade térmica, difusivi-
dade térmica e capacidade de calor (base volúmica). Estas pro-
priedades foram medidas através de técnicas laboratoriais bem 
estabelecidas, nomeadamente DSC (Differential Scanning 
Calorimetry) e TPS (Hot Disk Transient Plane Source). 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 
2.1. PREPARAÇÃO DOS NANOCOMPÓSITOS 
 
O PCM utilizado nas experiências foi uma cera de parafina (PW) 
com uma temperatura de mudança de fase (Tp.c.) de 68 - 72 °C e 
uma massa específica entre 0,77 e 0,79 g/cm3 fornecida pela 
Alphawax BV. Os nanotubos de carbono (CNT) utilizados neste 

Tabela 1.  Designação, composição e condições de funcionamento  
das amostras.
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Embora a sua entalpia de fusão, condutividade térmica e difusi-
vidade térmica tenham diminuído significativamente em compa-
ração com a cera de parafina pura (PW), o seu calor específico 
é 83% superior ao da cera parafínica base (PW). Quando a adi-
tivação da PW foi aumentada para 5 e 7 wt.% MWCNT, as pro-
priedades térmicas obtidas revelaram-se mais interessantes à 
medida que se aumentou a fração de nanopartículas. 
Relativamente aos nanocompósitos aditivados com nanopartí-
culas FG, as percentagens de aditivação testadas foram de 5 a 
10 wt.%. 
 
3.1. ANÁLISE DO DSC 
 
A técnica DSC foi utilizada para medir a temperatura de mudan-
ça de fase (Tp.c) e a entalpia normalizada de fusão (Lf) das 
amostras preparadas (ver tabela 3). Verificou-se que a tempe-
ratura de mudança de fase não muda significativamente adicio-
nando diferentes nanopartículas em diferentes concentrações, 
o que é corroborado por Colla et al. [2] e Bahiraei et al. [30] que 
também não detetaram alterações significativas deste parâme-
tro pela adição de nanopartículas. Por outro lado, as entalpias 
normalizadas de fusão medidas no segundo pico de integração 
de aquecimento são 29 a 44% mais baixos em todos os nano-
compósitos analisados por comparação com a cera de parafina 
pura. Em ambos os tipos de nanocompósitos, o calor latente da 
fusão é semelhante para nanocompósitos com 5 e 7 wt.% e 
para nanocompósito carregado com a mesma percentagem de 
FG e MWCNT. Isto parece indicar que o calor latente da fusão 
é predominantemente influenciado pela cera de parafina base. 
Os estudos de Colla et al. [2] parecem corroborar esta observa-
ção, pois reportam que, em média, a incorporação de 1 wt.% de 
carvão (CB) aumentou ligeiramente o calor latente da PW com 
Tp.c. = 20 ºC, mas diminuiu em 12% o calor latente da PW a 25 
ºC, o que levou Colla et al. [2] a declarar que o calor latente dos 
nanocompósitos parece depender apenas da cera de parafina 
base. Bahiraei et al. [30], por outro lado, reporta um ligeiro 
aumento da entalpia de fusão da PW, incorporando uma baixa 
concentração de nanopartículas, que foi atribuída à relação 
superfície/volume extremamente elevada das nanopartículas e 
às forças van der Waals entre as nanopartículas e a PW. Para 
concentrações mais elevadas de aditivação (5 e 7,5 wt.%), o 
calor latente de fusão dos nanocompósitos diminuiu, provavel-
mente devido ao efeito de substituição de PW por nano-aditi-
vos. Wang et al. [31] reportou um incremento no calor latente 
em nanocompósitos de PW aditivada com TiO2 até 0,7 wt.%. 
Para concentrações de aditivação mais elevadas, o calor laten-
te diminuiu. Liu et al. [33] reportou uma redução de 90% no 
calor latente, incorporando 2 óxidos de grafeno wt.% (GO) 
numa matriz de PW. Putra et al. [34] também observou uma 
diminuição significativa do calor latente do nanocompósito ao 
incorporar nano plaquetas de grafeno com frações de 0,05 a 
0,25 wt.%. 
 
3.2. ANÁLISE DO DISCO QUENTE 
 
A condutividade térmica (k), a difusividade térmica (α) e o calor 
específico volúmico (VHC) foram medidas seguindo a técnica 
TPS, utilizando equipamentos da Hot Disk. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os estudos experimentais usando as técnicas DSC e TPS foram 
realizados para várias amostras dos diferentes nanocompósitos 
produzidos. Os resultados obtidos relativos às propriedades térmi-
cas medidas utilizando a técnica DSC e TPS à temperatura 
ambiente são apresentados nas tabelas 3 e 4, respetivamente. 
 
Conforme descrito na secção 2 deste artigo, em primeiro lugar, 
foram analisados os resultados relativos aos nanocompósitos 
aditivados com 1 wt.% de nanopartículas e misturados por 
ultrassons usando três combinações diferentes de energia a 
amplitude. Concluiu-se que as condições de mistura ultrassóni-
ca, nomeadamente no que se refere a energia de ativação e 
amplitude, desempenharam um papel importante na homoge-
neidade da amostra. As amostras que não revelaram sedimen-
tação no estado líquido foram selecionadas e as amostras com 
sedimentação foram descartadas. Após o teste de várias con-
dições de mistura ultrassónica, foi estabelecido que 12 kJ de 
energia de ativação e 20% de amplitude seriam as condições 
de mistura ótimas e aquelas a serem usadas na produção dos 
nanocompósitos desenvolvidos e testados neste estudo.  
 
Os nanocompósitos com 1 wt.% MWCNT não resultaram em 
melhorias de condutividade térmica (ver tabelas 3 e 4).  

Tabela 2. Parâmetros de entrada utilizados no teste de TPS  
para cada amostra.

Tabela 4. Condutividade térmica (k), difusividade térmica (α) e calor específico 
(VHC) obtidas por TPS à temperatura ambiente.

Tabela 3. Temperatura de fusão (Tp.c) e entalpia normalizada  
de fusão (Lf) obtidos por DSC.
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As condutividades térmicas medidas, Figura 1, revelaram-se 
mais elevadas a 60 e 70 °C. O nanocompósito PW5MWCNT 
apresenta a condutividade térmica mais elevada, consistente-
mente. A 80 °C, o PW5MWCNT exibe o maior valor de condu-
tividade térmica seguido de um valor muito próximo do nano-
compósito PW7MWCNT. Para todos os nanocompósitos tes-
tados, com exceção do PW5FG, a condutividade térmica 
máxima foi medida a 70 °C. O PW5MWCNT apresenta, por-
tanto, melhorias de 222%, 156% e 45% em comparação com 
o PW puro. A 60 e 70 °C todos os nanocompósitos superam 
os valores de condutividade térmica apresentados pela PW 
original.  
 
A 80 °C os nanocompósitos que contêm FG apresentam valo-
res como o PW puro. Bahiraei et al. [30] mediu a condutividade 
térmica de um PW e dos seus nanocompósitos de 30 a 90 °C, 
com exceção de 60 °C - por ser o ponto de fusão do PW. 
Conclui que o aumento da condutividade térmica aquando da 
adição de nanopartículas era substancial no estado sólido e 
insignificante no estado líquido, comportamento que foi confir-
mado no presente estudo. Por conseguinte, pode-se especular 
que a transferência de calor será mais eficiente no carrega-
mento das baterias térmicas com PCM aditivados do que no 
processo de descarga. Normalmente, a condutividade térmica 
do PCM líquido nano-melhorado é inferior à medida na forma 
sólida [12], o que está em conformidade com o observado no 
presente estudo. 
 

Por outro lado, como se pode observar na Figura 2, a difusivi-
dade térmica é mais elevada para a PW puro do que para os 
nanocompósitos testados a todas as temperaturas, com exce-
ção do nanocompósito PW5FG a 80 °C - que alcançou um 
valor igual a 7,50 mm²/s. A 70 e 80 °C, os nanocompósitos 
apresentaram uma difusividade térmica inferior a 1 mm2/s. A 
PW pura apresenta difusividade térmica pelo menos 3 e 9,5 
vezes superior aos valores obtidos para os nanocompósitos a 
60 e 70 °C. De acordo com Dorigato et al. [38], a difusividade 
térmica diminui com a temperatura para a parafina no estado 
líquido e seus nanocompósitos incorporando CNT. Neste PCM 
no estado líquido (a temperatura de fusão do PCM é de 10 °C) 
para 40 e 60 °C, a difusividade térmica diminuiu de 0 a 1% em 
peso de CNT e de 0 a 2% em peso de CNT, respetivamente, e 
depois aumentou até 10% em peso de CNT para ambas as 
temperaturas. Esses dados revelam que a formação de uma 
rede de percolação só foi possível após uma determinada fra-
ção de peso do aditivo e melhorou a difusão do calor no mate-
rial.

Ao observar a tabela 4, é possível concluir que a condutividade 
térmica à temperatura ambiente se mantém ou aumenta para 
todos os nanocompósitos em comparação com o valor da cera 
de parafina pura, com exceção da amostra PW1MWCNT. O 
nanocompósito PW10FG foi o que registou o aumento mais 
elevado, apresentando uma condutividade térmica 106% supe-
rior à da PW pura. Na investigação de Colla et al. [2] foi repor-
tada uma melhoria de 25% na condutividade térmica das ceras 
de parafina incorporando 1 wt.% CB, alcançando o valor de 
0,323 W/mK, sendo concluído que os nanocompósitos à base 
de carbono têm o potencial de aumentar as propriedades de 
transferência de calor dos PCM. Frusteri et al. [35] e Bahiraei 
et al. [30] descobriram que uma carga mais elevada de aditivo 
levou a uma maior condutividade térmica. Bahiraei et al. afirma 
que os nanocompósitos que incorporam nano plaquetas de 
grafeno de 2,5, 5 e 7,5 wt.% aumentaram a condutividade tér-
mica em 87%, 118% e 149%, respetivamente, enquanto os 
nanocompósitos preenchidos com 2,5, 5 e 7,5 wt.% nanopartí-
culas de grafite (GrP) aumentaram a condutividade térmica em 
177%, 308% e 520%, respetivamente. Também Li et al. [36] 
verificou um aumento da condutividade térmica à temperatura 
ambiente de 0,26 W/mK para 0,59 W/mK, incorporando grafe-
no no PCM. 
 
No que diz respeito à difusividade térmica, os valores alcança-
dos são mais elevados para todos os nanocompósitos, com 
exceção do PW1MWCNT. No entanto, o nanocompósito 
PW10FG destaca-se dos outros nanocompósitos testados, 
alcançando uma difusividade térmica 665% superior à da PW 
pura e mesmo 296% superior à obtida para PW5MWCNT - a 
segunda maior difusividade térmica medida. Na literatura con-
sultada existem alguns exemplos de nanocompósitos à base 
de carbono/PW com propriedades reforçadas que suportam os 
resultados obtidos nesta investigação. Frusteri et al. [35] notou 
uma relação linear entre o carregamento de fibras e a conduti-
vidade térmica. Os nanocompósitos contendo 6 - 7 wt.% CF 
obtiveram uma condutividade térmica efetiva pelo menos 4 
vezes superior à do PCM puro. Por outro lado, o maior carre-
gamento de CF reduziu a capacidade de armazenamento de 
calor pelo PCM, o que também foi observado neste trabalho. 
No estudo Owolabi et al. [37], nanocompósitos à base de para-
fina que incorporam nanocompósitos de alumínio, cobre, ferro 
e zinco revelam comportamentos diferentes em relação à evo-
lução da difusibilidade térmica com o aumento do teor de aditi-
vação, mostrando que diferentes aditivos podem aumentar a 
difusividade térmica com uma fração de peso crescente, 
enquanto outros a diminuem. 
 
No que diz respeito à capacidade térmica volumétrica, todos os 
nanocompósitos apresentam valores inferiores ou semelhantes 
ao obtido para o PW puro, com exceção do nanocompósito 
PW1MWCNT, que melhorou o VHC em 83%. Por outro lado, o 
VHC do nanocompósito PW10FG foi o mais baixo, apresentan-
do um valor 73% inferior ao valor de referência da PW puro. 
Owolabi et al. [37] descobriu que ao aumentar a fração mássica 
de aditivo em nanocompósitos à base de parafina, observa-se 
um aumento do VHC quando o aditivo era Al e Fe e quando o 
aditivo era Zn o VHC diminuiu com o aumento da respetiva fra-
ção mássica. Além disso, para cada tipo de enchimento, a fra-
ção mássica de aditivo que maximiza o valor de VHC corres-
ponde à difusividade térmica mínima e vice-versa. Isto também 
ocorre no presente estudo para nanocompósitos MWCNT e FG 
à temperatura ambiente. 
 
A variação das propriedades térmicas com temperatura foi ana-
lisada para os nanocompósitos contendo 5 e 7 wt.% MWCNT e 
5, 7 e 10 wt.% FG, uma vez que estes se revelaram os mais 
estáveis. Os resultados são apresentados nas figuras seguin-
tes. 

Figura 1 - Condutividade térmica (k) versus temperatura para PW  
puro e para os vários nanocompósitos.
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Na figura 3, que apresenta a variação do calor específico 
volúmico das amostras testadas a diferentes temperaturas, 
pode observar-se uma tendência para atingir os valores mais 
elevados a 70 °C, tal como aconteceu com o comportamento 
observado e analisado para a condutividade térmica. Apenas 
o PW7MWCNT mantém a calor específico volúmico a 70 a 80 
°C e a PW aumenta ligeiramente o valor desta propriedade a 
80 °C. Os nanocompósitos que apresentam o maior calor 
específico volúmico são PW5FG e PW5MWCNT a 60 e 70 °C, 
obtendo melhorias superiores a 600% e 1000% a 60 e 70 °C, 
respetivamente. No entanto, a 80 °C, calor específico volúmi-
co do nanocompósito PW5FG é ligeiramente inferior ao da 
PW pura.

4. CONCLUSÕES 
 
Foram produzidos e investigados nanocompósitos à base de 
cera de parafina que incorporam 1, 5 e 7 wt.% MWCNT e 5, 
7 e 10 wt.% FG com frações de massa de 1, 5 e 7% como 
materiais de armazenamento de calor. À temperatura ambien-
te, os únicos nanocompósitos que não melhoraram a condu-
tividade térmica foram os que incorporaram 1 e 7 wt.% 
MWCNT, enquanto o PW10FG foi o que mais melhorou - con-
seguindo um aumento de 106%. Foi também o PW10FG que 
melhorou mais a difusividade térmica apresentando, no 

Figura 2 - Difusividade térmica (α) versus temperatura para PW puro e nano-
compósitos PW5MWCNT, PW7MWCNT, PW5FG, PW7FG e PW10FG.

Figura 3 - Calor específico volúmico (VHC) versus temperatura para PW puro 
e nanocompósitos PW5MWCNT, PW7MWCNT, PW5FG, PW7FG e PW10FG.

entanto, o menor calor específico volúmico. O PW7FG apresen-
tou a melhoria de propriedades mais consistente à temperatura 
ambiente, com um aumento significativo dos valores de condu-
tividade térmica e de difusividade térmica e uma deterioração 
insignificante do calor específico volúmico, quando comparado 
com a PW pura. O calor latente da fusão foi penalizado entre 
29% e 44% nos nanocompósitos preparados. Portanto, existe 
uma compensação entre a redução do calor latente da fusão e 
a melhoria da condutividade térmica e da difusividade térmica 
da cera de parafina. A análise das propriedades termofísicas 
para diferentes níveis de temperatura indica que os nanocom-
pósitos que contêm 5 wt.% MWCNT e 5 wt.% FG têm o maior 
potencial para serem utilizados em aplicações sujeitas a vários 
ciclos térmicos, como um sistema de armazenamento de calor 
uma vez que obtiveram as melhorias mais consistentes ao ana-
lisar todo o conjunto de propriedades termofísicas relevantes, 
com PW5MWCNT destacando-se na análise de condutividade 
térmica.  
 
O presente estudo parece indicar que a utilização de nanocom-
pósitos baseados em ceras parafínicas aditivadas com nano-
partículas termicamente condutivas é uma opção é viável para 
integrar em sistemas de armazenamento de energia térmica por 
melhorar os mecanismos de transferência de calor, ainda que 
possa resultar a necessidade de aumentar a dimensão dos sis-
temas para compensar a diminuição do calor latente de fusão. 
O desenvolvimento de materiais com propriedades termofísicas 
compatíveis com as exigências dos sistemas de armazenamen-
to de calor é fundamental para uma utilização eficiente de fon-
tes de energia intermitentes, incertas e de baixa intensidade 
como é o caso da maioria das fontes de energia renováveis.  
 
FINANCIAMENTO: Os autores reconhecem o apoio da unidade de 
investigação TEMA projetos integrados UID/EMS/00481/2013-
FCT e CENTRO-01-0145-FEDER-022083. 
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COMO DESCREVERIA A EMPRESA E A SUA ATIVIDA-
DE? 
 
A Clearfire dedica-se à produção e comer-
cialização de lareiras a bioetanol, assim 
como lareiras elétricas. Realizamos projetos 
por medida e trabalhamos em conjunto com 
os gabinetes de Arquitetura e Design, procu-
rando sempre a satisfação do cliente final. 
 
COMO SE COMPÕE A VOSSA GAMA DE PRODU-
TOS? EXISTE ALGUM EM PARTICULAR QUE GOS-
TASSE DE DESTACAR? 
 
Destacaria as lareiras a Bioetanol automáti-
cas. A nossa aposta neste tipo de aqueci-
mento é clara. Estamos convictos que até 
2050 toda a Europa ficará livre das lareiras 
convencionais com altas emissões gasocar-
bónicas. O Bioetanol é CO2 neutro, e por ser 
extraído das plantas todas as emissões são 
compensadas através da fotossíntese, tor-

nando-se assim uma fonte de aquecimento 
100% limpa e, claro, com a grande vantagem 
de termos fogo real. Acrescentaria ainda o 
facto de não necessitar de qualquer tipo de 
extração, baixando o custo da obra de forma 
significativa.    
 
DE QUE FORMA O PLANO DE RECUPERAÇÃO E 
RESILIÊNCIA, NOMEADAMENTE OS APOIOS DESTINA-
DOS A MELHORAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDI-
FÍCIOS, PODEM CONTRIBUIR PARA REFORÇAR A 
LIQUIDEZ DAS EMPRESAS, TENDO EM VISTA A PRE-
SERVAÇÃO DA CONTINUIDADE DA SUA ATIVIDADE 
ECONÓMICA E DO EMPREGO? 
 
Acredito que este tipo de medidas podem aju-
dar momentaneamente algumas empresas do 
sector. No entanto, o alívio da carga fiscal às 
empresas seria a melhor maneira de as ajudar 
a criar empregos e investir mais e melhor. A 
pouca liquidez das empresas é, na minha opi-
nião, resultado da política fiscal vigente. 
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Manual, e de qualidade, tem uma média 
de vida útil na ordem dos 30 anos sem 
necessitar de qualquer tipo de manuten-
ção. 
 
Para além disso, o nosso foco nos últimos 
anos tem sido procurar as melhores solu-
ções para automatizar as biolareiras. Já 
temos alguns modelos que podem ser 
integrados com a domótica das casas e 
controlados através de uma aplicação de 
telemóvel. 
 
A DIGITALIZAÇÃO É UMA OPORTUNIDADE PARA 
AS EMPRESAS SE TORNAREM CADA VEZ MAIS 
COMPETITIVAS NO MERCADO. DE QUE FORMA 
ESTÁ A EMPRESA A ADAPTAR-SE A ESTA NOVA 
REALIDADE?  
 
A nossa empresa já nasceu na era da digi-
talização, por esse motivo estamos com-
pletamente integrados.  

O NOVO PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA 
CIRCULAR DA COMISSÃO EUROPEIA TEM 
COMO PRINCIPAL OBJETIVO O PACTO ECO -
LÓGICO EUROPEU, FOCADO PARA O CRESCI-
MENTO SUSTENTÁVEL, PROPONDO MEDIDAS A 
APLICAR AO LONGO DE TODO O CICLO DE VIDA 
DOS PRODUTOS, PREPARANDO A ECONOMIA 
PARA UM FUTURO VERDE. DE QUE FORMA 
ESTÁ A EMPRESA A PREPARAR-SE PARA IMPLE-
MENTAR ESTAS MEDIDAS? 
 
A Clearfire já está completamente inte-
grada num futuro verde e livre de emis-
sões, não existe forma mais limpa de 
criar fogo que esta. Porque o bioetanol é 
feito a partir de vegetais como o milho e a 
batata, todo o CO2 emitido pelas lareiras 
é reabsorvido novamente pelas plantas, 
criando desta forma um círculo sustentá-
vel de emissões zero.  
 
Adicionalmente, uma lareira a Bioetanol 

A nossa aposta no digital é notória, estamos 
constantemente a investir em novas formas 
de digitalizar os nossos produtos. Para além 
de criação constante de conteúdos digitais, a 
Clearfire procura inovar através do seu site e 
loja online. Como acreditamos que a digitali-
zação é o futuro, procuramos comunicar com 
os nossos clientes através das redes sociais 
e opinion makers.   
 
QUAIS AS PERSPETIVAS PARA O FUTURO? 
 
Acabámos de inaugurar o nosso novo 
Showroom Clearfire a Norte (Vila Nova de 
Gaia) e estamos em fase de ampliação do 
Showroom de Lisboa. Perspetivo que no 
futuro os consumidores terão cada vez mais 
preocupações ambientais. Assim sendo, 
estamos convictos que o mercado das biola-
reiras estará em franco crescimento nos pró-
ximos anos.  
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cumentos de Homologação, hoje Do cu -
men tos de Aplicação, que continuam a 
constituir um referencial para a comunida-
de técnica nacional. 
 
A qualidade e competitividade sempre nor-
tearam esta empresa que obteve a certifi-
cação ISO 9001 para o seu sistema de ges-
tão de qualidade em 1994, obteve a certifi-
cação ISO 14001 para o seu sistema de 
gestão ambiental em 2005, tem implemen-
tados instrumentos de gestão estratégica 
que lhe granjearam a atribuição de galar-
dões de gestão empresarial, dos quais des-
tacamos o PME líder. 
 
No seu percurso de rigor técnico e apego à 
normalização, a Imperalum é desde 1990 
ONS - Organismo de Normalização Sec -
torial, por protocolo assinado com o IPQ - 
Instituto Português da Qualidade, pelo que 
tem sido parte ativa no desenvolvimento 
das normas europeias e respetiva adoção 
no acervo normativo nacional, das quais se 
destacam as normas harmonizadas neces-
sárias à marcação CE dos produtos de 
impermeabilização. 
 
Conscientes da importância da interação 
com o nosso sector industrial e comercial, a 
Imperalum é sócia da APCMC - Asso ciação 
Portuguesa dos Comerciantes de Materiais 
de Construção, integrando o seu Conselho 
Consultivo e é membro da EWA - European 
Waterproofing Asso cia tion, onde pa ra além 
de fazer parte do Conselho Diretivo e do 

COMO DESCREVERIA A EMPRESA E A SUA ATIVIDA-
DE? 
 
Apresentando-se com a missão de contri-
buir de forma eficiente, sustentável e dura-
doura para a qualidade de vida das edifi-
cações, a Imperalum, fundada em 1968, 
foi a primeira empresa em Portugal a pro-
duzir membranas betuminosas de imper-
meabilização, tendo sido precursora a 
nível mundial na modificação de betumes 
asfálticos no sentido de adequar esta 
matéria-prima às mais exigentes necessi-
dades do mercado. 
 
No resultado do desenvolvimento de pro-
dutos e sistemas focados no conforto, na 
sustentabilidade e na eficiência energéti-
ca, a empresa, oferece ao mercado uma 
vasta gama de soluções nas áreas da 
impermeabilização, isolamento térmico e 
acústico, drenagens e geotêxteis. 
 
Primando pela inovação, a Imperalum foi 
pioneira em Portugal na modificação de 
betumes para impermeabilização, na pro-
moção do conceito de isolamento térmico 
e na divulgação sistemática junto da 
comunidade técnica nacional procurando 
com a Academia Imperalum transformar 
conhecimento em valor. Foi também a 
Imperalum a primeira empresa nacional do 
sector a obter a credenciação dos seus 
sistemas de impermeabilização junto do 
LNEC - Laboratório Nacional de En ge nha -
ria Civil - através da publicação dos Do -

Comité Técnico, ocupa também a função de 
Tesoureiro. 
 
A Imperalum, com sede e fábrica no Montijo, 
está presente em todo o território nacional, 
apoiando localmente o mercado através das 
suas delegações no Porto, em Coimbra, em 
Lisboa e Olhão. O seu crescimento abarcou 
há muito mercados de exportação com 
maior incidência no nosso vizinho ibérico e 
outros países europeus, a par com países 
africanos, de expressão portuguesa e não 
só, tendo ainda alguns negócios com clien-
tes do lado de lá do atlântico. O crescimento 
por aquisição surge em 2003 com a compra 
da RUC, que era, à época, a segunda maior 
empresa nacional do sector, consolidando 
dessa forma a liderança do mercado nacio-
nal. 
 
COMO SE COMPÕE A VOSSA GAMA DE PRODUTOS? 
EXISTE ALGUM EM PARTICULAR QUE GOSTASSE DE 
DESTACAR? 
 
A Imperalum produz na sua unidade indus-
trial do Montijo, membranas betuminosas de 
impermeabilização, membranas acústicas e 
emulsões betuminosas, disponibilizando 
igualmente ao mercado e sob contratos de 
produção em colaboração com entidades 
externas, uma gama completa de isolamen-
tos térmicos e acústicos, drenagens e geo-
têxteis. 
 

 
Na área das impermeabilizações e das três 
gamas de membranas de betumes APP e uma 
gama de membranas de betumes SBS, desta-
camos as membranas de betume APP AVAN-
CE®, POLYPLAS®, POLYSTER® e POLYXIS®, 
pela notoriedade e credibilidade que há muito 
conquistaram junto dos intervenientes no mer-
cado e que constituem a referência das imper-
meabilizações em Portugal. 
 
Como complemento às impermeabilizações, 
a Imperalum é responsável pela oferta de 
geotêxteis IMPERSEP® e pelas mantas dre-
nantes AGUADRAIN®. 
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euros para medidas de aumento da eficiência 
energética a implementar até 2026, cujos pro-
gramas estarão focados na habitação, edifí-
cios públicos e serviços. 
 
Algumas destas verbas já começaram a che-
gar ao mercado através do programa 
Edifícios Mais Sustentáveis, que já vai na 
segunda fase e que implicará um impacto 
imediato na economia de cerca de 30 milhões 
de euros e também através do programa de 
Vales de Eficiência Energética, promovidos 
de forma a combater a pobreza energética, 
que em Portugal atinge cerca de 18% dos 
portugueses, colocando-nos no 4º país da 
Europa com as casas mais frias. 
 

 
Sabendo que só 10% dos edifícios em 
Portugal tem um bom desempenho energé-
tico e que 30% do consumo de energia em 
Portugal provem dos edifícios, naturalmen-
te que há um enorme potencial de melho-
ria, a qual, aliada às verbas acima mencio-
nadas, criará uma dinâmica no mercado da 
construção em geral e da reabilitação em 
particular, tendo como consequência natu-
ral uma melhoria de liquidez das empresas. 
A Imperalum conta no seu portfolio com 
produtos e sistemas que são elegíveis para 
os programas mencionados, destacando 
as COBERTURAS VERDES e os isolamen-
tos térmicos das gamas IFOAM® e PIRMA-
TE® e estamos preparados para intensificar 
o apoio técnico prestado aos projetistas 
nacionais. 
 
O NOVO PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA 
CIRCULAR DA COMISSÃO EUROPEIA TEM COMO 
PRINCIPAL OBJETIVO O PACTO ECOLÓGICO 
EUROPEU, FOCADO PARA O CRESCIMENTO SUSTEN-
TÁVEL, PROPONDO MEDIDAS A APLICAR AO LONGO 
DE TODO O CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS, PREPA-
RANDO A ECONOMIA PARA UM FUTURO VERDE. DE 
QUE FORMA ESTÁ A EMPRESA A PREPARAR-SE 
PARA IMPLEMENTAR ESTAS MEDIDAS? 
 
O Pacto Ecológico Europeu compromete-nos 
ao alcance da meta da neutralidade climá-
tica até 2050. Naturalmente que a concreti-
zação deste objetivo exigirá uma transfor-
mação da sociedade e da economia euro-
peias, de forma transversal a todas as ativi-
dades. 

Já ao nível dos isolamentos térmicos, a 
renovada gama de poliestireno extrudido 
IFOAM® é acompanhada por uma gama 
recentemente alargada de placas de polii-
socianurato PIRMATE®, comercializando a 
empresa também materiais de isolamento 
térmico em lã de rocha, em perlite expandi-
da e em espuma fenólica. 
 
Na área dos isolamentos acústicos e a par 
com a comercialização das mantas IMPE-
RIMPACT®, a Imperalum fabrica as mem-
branas IMPERACOUSTIC® e IMPERSOM® 
para aplicações em edifícios e diversas 
mem branas acústicas para outras indús-
trias. 
 
Mas mais do que falar de produtos, na 
Imperalum preferimos falar de sistemas e 
sobretudo de soluções. Neste âmbito esta-
mos a desenvolver o conceito das So lu -
ções com Futuro, no sentido de dar respos-
ta aos desafios de conforto, sustentabilida-
de e eficiência energética na construção. 
 
Destacam-se neste âmbito o sistema de 
COBERTURAS VERDES credenciados 
pelo LNEC através da emissão de um 
Documento de Aplicação, o sistema de 
REABILITAÇÃO DE COBERTURAS DE 
FIBROCIMENTO, sem necessidade de 
remoção do fibrocimento e sem necessida-
de de interrupção da atividade nos edifícios 
durante as obras, as soluções de PROTE-
ÇÃO AO GÁS RADÃO integrando a mem-
brana IMPERVAP®, a disponibilidade de 
SOLUÇÕES FOTOVOLTAICAS com pai-
néis de película fina (apenas 2 mm) permi-
tindo a sua aderência direta a membranas 
de impermeabilização, ou ainda a disponi-
bilidade do sistema ROOF CONSOLE® 
para a fixação segura e estanque de equi-
pamentos como painéis fotovoltaicos e 
outros, sobre coberturas com membranas 
de impermeabilização. São ainda de desta-
car as soluções de coberturas comerciais e 
industriais, e não só, com sistemas leves de 
isolamento térmico e impermeabilização 
com acabamento a granulado de ardósia 
branca, com elevada capacidade de refle-
tância solar e com possibilidade adicional 
de capacidades fotocatalíticas, capazes de 
despoluição do ar à sua volta. 
 
DE QUE FORMA O PLANO DE RECUPERAÇÃO E 
RESILIÊNCIA, NOMEADAMENTE OS APOIOS 
DESTINADOS A MELHORAR A EFICIÊNCIA ENER-
GÉTICA DE EDIFÍCIOS, PODEM CONTRIBUIR 
PARA REFORÇAR A LIQUIDEZ DAS EMPRESAS, 
TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DA CONTI-
NUIDADE DA SUA ATIVIDADE ECONÓMICA E DO 
EMPREGO? 
 
O Plano de Recuperação e Resiliência 
prevê uma dotação de 620 milhões de 

No caso concreto da atividade da Imperalum 
e no ecossistema em que se insere, destaca-
mos duas estratégias incluídas no Pacto 
Ecológico que são o Plano de Ação para a 
Economia Circular e a Vaga de Renovação. 
 
Relativamente à Economia Circular as 
empresas terão de conduzir os seus recur-
sos e tecnologias de forma a conceber pro-
dutos que durem mais tempo, sejam mais 
fáceis de reutilizar, reparar e reciclar e que 
incorporem, tanto quanto possível, materiais 
reciclados em substituição de matérias-pri-
mas virgens, em articulação com políticas 
industriais de redução, da utilização dos 
recursos naturais, da produção de resíduos, 
dos consumos energéticos e que recorram a 
uma maior utilização de energias renováveis. 
 

 
Na Imperalum, ambiente e sustentabilidade 
são conceitos há muito praticados, e evidencia-
dos, nomeadamente pela obtenção da certifi-
cação ISO 14001, em 2005. A empresa integra 
práticas de redução e conversão energética, 
políticas de redução de resíduos, promove a 
melhoria do seu desempenho ambiental com 
base na avaliação de ciclo de vida dos mate-
riais que produz, em particular recorrendo a 
matérias-primas não virgens e que permitem, 
como exemplo, produzir membranas betumino-
sas com uma taxa de incorporação de mais de 
10% de reciclados/recuperados. A colaboração 
com a indústria europeia para a elaboração 
conjunta da EPD - Declaração Ambiental de 
Produto - para as membranas betuminosas de 
impermeabilização, registada desde 2013, e a 
participação no projeto europeu LCiP - Life 
Cycle in Practice - promovido pelo LNEG e que 
lhe valeu um prémio na categoria de informa-
ção e comunicação da sustentabilidade, são 
sinais dessa atuação e preocupação.  
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eletrónico e em 1997 lançámos o site da 
Imperalum na internet. Em 2000 implementá-
mos o nosso primeiro sistema de automação 
industrial. 
 
A transição digital tem sido um percurso con-
tínuo e cada vez mais presente no nosso quo-
tidiano. Implementámos em 2018 um moder-
no sistema de automação industrial com inte-
gração à gestão de informação, aderimos à 
faturação eletrónica de forma a eliminarmos 
papel e procedimentos administrativos redun-
dantes e em 2019 lançamos as bibliotecas 
BIM, uma ferramenta digital poderosa no 
apoio à arquitetura e engenharia para a revo-
lução 4.0 em curso na construção. 
 
A disponibilização na empresa de novas fer-
ramentas de trabalho colaborativo estava já 
em curso aquando do advento da COVID, a 
qual transformámos numa oportunidade para 
acelerar o uso de novos métodos de comuni-
cação que facilitaram o teletrabalho e as reu-
niões à distância, assim como a realização de 
ações em plataformas de webinar, fazendo 
todas estas ferramentas hoje já parte das 
nossas práticas de gestão. 
 
QUAIS AS PERSPETIVAS PARA O FUTURO? 
 
Ao olharmos para as estimativas de cresci-
mento da construção em Portugal, a indicar 
cerca de 3,1% para o ano 2022, muito similar 
ao índice de 2021 ou representando uma evo-
lução ligeiramente superior, encaramos o pró-
ximo ano de uma forma desafiante, tendo em 
atenção as incertezas que ainda existem, quer 
quanto à efetiva debelação da pandemia, quer 
relativamente à estabilização do cenário de 
falta de matérias-primas a nível mundial e ao 
aumento em dimensão anormal, do custo de 
muitos materiais, que se vive des de o início 
deste ano e ainda sem fim à vista. 
 
No entanto e pese embora as condicionantes 
referidas, a Imperalum, com a exceção do 2º 

Na dimensão da Vaga de Renovação, isto 
é, a intensificação dos esforços de renova-
ção em toda a EU, a Imperalum desempe-
nha um papel importante no mercado 
nacional pela sua ação sistemática de pro-
moção e apoio técnico a projetistas, cons-
trutores, instaladores, donos de obra e 
consumidores, nas áreas da impermeabili-
zação e isolamentos, essenciais para 
reduzir os consumos energéticos nos edi-
fícios, contribuir para o combate à pobreza 
energética e diminuir a emissão de gases 
com efeito de estufa. 
 
A Imperalum quer associar-se a esta Vaga 
de Renovação através da promoção de 
Soluções com Futuro, das quais destaca-
mos as Coberturas Verdes e as Membranas 
Fotocatalíticas e de elevada refletância. 

A DIGITALIZAÇÃO É UMA OPORTUNIDADE PARA AS 
EMPRESAS SE TORNAREM CADA VEZ MAIS COMPE-
TITIVAS NO MERCADO. DE QUE FORMA ESTÁ A 
EMPRESA A ADAPTAR-SE A ESTA NOVA REALIDA-
DE?  
 
A Imperalum cedo se apercebeu da impor-
tância da digitalização como fator crítico de 
competitividade. 
 
Desde logo e já no início da década de 90 do 
século passado disponibilizámos aos pres-
critores nacionais as nossas bibliotecas de 
pormenores técnicos em formatos CAD, pri-
meiro em disquete e mais tarde em CD. Em 
1995 iniciámos a comunicação por correio 

trimestre de 2020, período inicial da pandemia, 
tem mantido um crescimento regular em todos 
os trimestres, estimando um crescimento de 
dois dígitos para o global do ano de 2021. 
 
Já para o ano 2022 queremos continuar a 
crescer acima dos valores estimados para o 
mercado da construção em Portugal, o que 
nos estimula a continuar a crescer pela via 
da inovação e qualidade, quer na oferta de 
produtos e sistemas quer na permanente 
procura das melhores formas de servir os 
nossos clientes e parceiros. 

Nesse sentido continuaremos a aprofundar o 
processo de transformação digital em curso 
na empresa a par com a constante procura 
de soluções centradas em princípios de sus-
tentabilidade e eficiência energética, tanto ao 
nível da nossa própria atividade, de onde 
destacamos por exemplo a conversão gra-
dual da frota automóvel para veículos elétri-
cos e/ou híbridos plug-in e a instalação de 
uma central fotovoltaica nas nossas instala-
ções fabris, como ao nível da nossa oferta de 
soluções, destacando aqui a inclusão na 
gama de produtos da empresa de painéis 
fotovoltaicos de película fina, produzidos 
com a tecnologia CIGS assim como a oferta 
de membranas de impermeabilização com 
capacidade fotocatalítica, capaz de decom-
por o ar poluído das nossas cidades em 
substâncias não tóxicas, contribuído para 
uma atmosfera mais limpa.     

Entrevista
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A nossa gama de produtos é extensa, mas o 
isolamento térmico PROTECT DB é um pro-
duto que merece o destaque pelas suas pres-
tações térmicas face ao seu custo, sendo que, 
devido a ter uma espessura de apenas 8 mm, 
o torna um forte candidato a usar na constru-
ção/reabilitação. Para quê “gastar mais espa-
ço” na construção da sua habitação, quando 
pode isolar o mesmo com menos espaço per-
dido, ou seja, mais área habitável. 
 
DE QUE FORMA O PLANO DE RECUPERAÇÃO E 
RESILIÊNCIA, NOMEADAMENTE OS APOIOS DESTI-
NADOS A MELHORAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 
EDIFÍCIOS, PODEM CONTRIBUIR PARA REFORÇAR A 
LIQUIDEZ DAS EMPRESAS, TENDO EM VISTA A PRE-
SERVAÇÃO DA CONTINUIDADE DA SUA ATIVIDADE 
ECONÓMICA E DO EMPREGO? 

COMO DESCREVERIA A EMPRESA E A SUA ATIVIDA-
DE? 
 
A Space Reflex produz diversos produtos 
que se dividem em 4 grandes sectores: iso-
lamentos térmicos; isolamentos acústicos e 
termo - acústicos; barreiras de vapor e fitas 
adesivas de alumínio. 
 
Estamos presentes no mercado há quase 20 
anos, sempre com a mesma linha orientado-
ra: produzir produtos com qualidade a pre-
ços acessíveis…. Prova vel men te os melho-
res isolamentos a nível de custo / benefício. 
 
COMO SE COMPÕE A VOSSA GAMA DE PRODU-
TOS? EXISTE ALGUM EM PARTICULAR QUE GOS-
TASSE DE DESTACAR? 

O Plano de Recuperação e Resiliência dispõe 
de diversos mecanismos e apoios, sendo que 
a redução da pobreza energética através da 
procura de uma melhoria da Eficiência 
Energética é o ponto mais relevante para nós. 
Porque podemos investir em sistemas de 
aquecimento/arrefecimento ou podemos 
investir em Isolamentos Térmicos, que tornam 
o ambiente mais agradável e evitam o investi-
mento em equipamentos (que por sua vez tem 
gastos energéticos e desgastam o meio-
ambiente). 
 
O NOVO PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA 
CIRCULAR DA COMISSÃO EUROPEIA TEM COMO 
PRINCIPAL OBJETIVO O PACTO ECOLÓGICO 
EUROPEU, FOCADO PARA O CRESCIMENTO SUSTEN-
TÁVEL, PROPONDO MEDIDAS A APLICAR AO LONGO 

Sérgio Ribeiro e Ivan Ribeiro da Space Reflex
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• Colocação de lâmpadas LED nas suas ins-
talações (área fabril, escritórios, armazém, 
etc.); 
 
• Separação de todos os resíduos (cartão, 
plástico, etc.) e entrega a parceiros credencia-
dos, de forma a permitir uma reutilização mais 
eficiente criando valor e contribuindo para a 
Economia Circular. 
 
A DIGITALIZAÇÃO É UMA OPORTUNIDADE PARA AS 
EMPRESAS SE TORNAREM CADA VEZ MAIS COMPE-
TITIVAS NO MERCADO. DE QUE FORMA ESTÁ A 
EMPRESA A ADAPTAR-SE A ESTA NOVA REALIDADE? 
 
A Space Reflex iniciou um processo de digita-
lização dos seus processos há cerca de 2 

DE TODO O CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS, 
PREPARANDO A ECONOMIA PARA UM FUTURO 
VERDE. DE QUE FORMA ESTÁ A EMPRESA A 
PREPARAR-SE PARA IMPLEMENTAR ESTAS 
MEDIDAS? 
 
A Space Reflex estabeleceu como objetivo 
a redução da sua pegada ambiental sen -
do que se focou em quatro pontos-cha- 
 -ve: 
 
• Redução do desperdício através do apro-
veitamento / cedência a outras atividades 
em vez de resíduos (Economia Circular); 
 
• Desenvolvimento de produtos mais ami-
gos do ambiente; 
 

anos, sendo que estamos a passar para outra 
fase. A busca da excelência, que neste caso 
concreto se traduz no “fim de papéis” ainda 
está longe, mas já percorremos um longo cami-
nho e neste momento já dispomos da maioria 
dos processos internos e alguns externos em 
formato digital. 
 
QUAIS AS PERSPETIVAS PARA O FUTURO? 
 
O que o futuro nos reserva será sempre 
incerto, mas prevemos que o aumento da 
mão-de-obra aliado ao aumento dos trans-
portes e matérias-primas, tornará num futuro 
próximo o valor da construção mais elevado, 
sendo que isso também poderá ditar uma 
quebra ou redução no próprio mercado. 
 



Entrevista
Benilde Magalhães I Responsável de Marketing e Comunicação da TEV2
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EDIFÍCIOS, PODEM CONTRIBUIR PARA REFORÇAR A 
LIQUIDEZ DAS EMPRESAS, TENDO EM VISTA A PRE-
SERVAÇÃO DA CONTINUIDADE DA SUA ATIVIDADE 
ECONÓMICA E DO EMPREGO? 
 
Temos informação de que em relação ao 
plano português, 38% dos fundos (PRR) des-
tinam-se a ajudar a transição verde e comba-
ter as alterações climáticas, promovendo a 
eficiência energética, a descarbonização da 
indústria e melhorando o ambiente. Se consi-
derarmos que em média ao adotar soluções 
de domótica reduzimos em 30% os gastos 
com a eletricidade, então claramente as 
empresas obtém uma melhor liquidez. 
 
Nas instalações elétricas convencionais, os 
vários mecanismos como sistemas de ilumi-
nação, estores elétricos, sistemas de climati-
zação são instalados de forma autónoma e 
isolada, enquanto numa instalação com 
domótica é possível criar um cenário de saída 
que ao pressionar desliga automaticamente 
toda a iluminação e sistemas de climatização, 
e deste modo garantir que nada vai ficar a 
consumir energia. 
 
A sustentabilidade visa essencialmente a 
manutenção, uma vez que os custos com ele-
tricidade podem ser facilmente reduzidos em 
mais de 30%, criando cenários em que os 
detetores e sensores permitem que a ilumina-
ção seja ativada ou desativada na presença 

COMO DESCREVERIA A EM -
PRE SA E A SUA ATIVIDADE? 
COMO SE COMPÕE A VOSSA 
GA MA DE PRODUTOS? EXIS TE 
ALGUM EM PAR TICULAR QUE 
GOS TASSE DE DESTACAR? 
 
A TEV2 é uma empresa 

com 21 anos de existência no mercado, que 
se dedica à comercialização de quadros e 
caixas para o mercado elétrico. A empresa 
detém a marca própria TEV bem como a 
representação exclusiva das marcas Hensel, 
Eltako e Palazzoli. 
 
No domínio das novas tecnologias para a 
gestão inteligente de espaços e/ou soluções 
de aparelhagem e iluminação, a TEV2 criou 
a marca DLOFT. Esta dá uma resposta con-
creta com soluções na área da domó ti -
ca/inmotica, painéis táteis, detetores, apare-
lhagem, vídeoporteiros, aparelhagem con-
vencional e iluminação decorativa. 
 
Nesse sector, são mais de 30 anos de expe-
riência em projetos de domótica de referên-
cia, onde a tecnologia, facilidade de utiliza-
ção e design das soluções comercializadas 
as distingue da concorrência.  
 
DE QUE FORMA O PLANO DE RECUPERAÇÃO E 
RESILIÊNCIA, NOMEADAMENTE OS APOIOS DESTI-
NADOS A MELHORAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 

ou ausência de um utilizador. O mesmo ocorre 
com as restantes especialidades: climatiza-
ção, estores, som, etc. 
 
A DIGITALIZAÇÃO É UMA OPORTUNIDADE PARA AS 
EMPRESAS SE TORNAREM CADA VEZ MAIS COMPE-
TITIVAS NO MERCADO. DE QUE FORMA ESTÁ A 
EMPRESA A ADAPTAR-SE A ESTA NOVA REALIDADE?  
 
A TEV2 continua a reforçar a aposta no digital 
e neste sentido ambiciona apresentar no fim 
do ano uma solução e-commerce B2B para o 
site da TEV2, que promove a marca própria 
TEV e suas representadas. Objetiva-se que a 
página web da TEV se converta numa refe-
rência para a nossa rede de distribuição 
(cerca de 200 clientes diretos) do sector elé-
trico. Nessa solução online, os clientes pas-
sam a ter uma área reservada integrada com 
o software de gestão, onde têm toda a infor-
mação de registo, os dados pessoais, docu-
mentos, carrinhos de compras e lista de favo-
ritos, podendo efetuar encomendas, consul-
tar informação comercial entre outros. 
 
No que diz respeito ao site DLOFT, propõe 
lançar um site e-commerce B2C de modo a 
facilitar a aquisição de produtos premium por 
parte de prescritores ou cliente final, a um 
preço diferenciado e superior do que aconte-
ce no canal profissional. 
 
QUAIS AS PERSPETIVAS PARA O FUTURO? 
 
A TEV2 procura consolidar-se no mercado 
nacional e estreitar as suas relações com os 
clientes, prescritores e os utilizadores dos 
seus produtos, disponibilizando cada vez 
mais ferramentas digitais para consulta ou 
encomenda. 
 
Estamos atentos à evolução da tecnologia e 
às necessidades dos nossos clientes, e que-
remos continuar a oferecer a solução expec-
tável. 
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Artigo Janelas
Extrusal destaca eficiência energética dos seus sistemas de janelas e portas  
de batente com rutura térmica
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A Extrusal, empresa de referência no 
desenvolvimento de soluções em alumínio 
para a arquitetura, apresenta um portfólio 
composto por sistemas de caixilharia que 
refletem de forma evidente a elevada 
preocupação ambiental que a empresa 
tem, desde a sua fundação, e a sua pos-
tura defensora da sustentabilidade das ha -
bitações. De salientar ainda, que o grupo 
Extrusal foi pioneiro na adesão ao sistema 
de etiquetagem Classe+ da Ade ne, o qual 
diferencia as janelas de acordo com a efi-
ciência energéticas das janelas, conforto 
das habitações e poupanças de energia. 

 
As janelas são, do ponto de vista energético, pontos vulneráveis e 
propícios à troca de energia do interior / exterior das habitações, 
sendo elementos preponderantes para a eficiência energética das 
habitações. O mercado apresenta diferentes soluções, contudo as 
janelas e portas em alumínio, comparativamente a outros materiais, 
apresentam inúmeras vantagens quer em termos de durabilidade e 
segurança, quer em sustentabilidade. 
 
O alumínio é um material infinitamente reciclável, que não perde as 
suas propriedades, e provém da bauxite (um dos elementos mais 
abundantes do planeta) e não de derivados de petróleo. Quando ter-
micamente melhorados (sistemas com rotura térmica) a caixilharia 
em alumínio conjugada com vidros adequados, atingem os valores 
máximos da eficiência energética, como é o caso do sistema de eti-
quetagem Classe+. Desta forma, a escolha assertiva da caixilharia e 
do vidro adequado, são pontos chaves para a redução significativa do 
consumo de energia e para o aumento do conforto das habitações. É 
neste alinhamento que a Extrusal destaca a sua gama de sistemas 
de batente com rutura térmica composta por quatro soluções (A.175, 
A.175 Folha Oculta, A.165 e A.155) que respondem a necessidades 
diferentes, mas sempre visando a sustentabilidade das habitações. 

 
Os sistemas de batente apresentadas pela Extrusal disponibilizam 
tipologias de abertura bastante abrangentes, desde o envidraçado 
fixo, ao batente simples até à abertura em harmónio, passando 
pelas usuais oscilo-batentes, projetantes e oscilo-paralelas (com 
sistema de micro ventilação). Transversal às quatro soluções, 
encontra-se o dimensionamento máximo das folhas, sendo possí-
vel atingir uma largura máxima de 1400 mm e altura máxima de 
2700 mm por folha. 
 
Os desempenhos das soluções estão diretamente relacionados 
com a espessura das poliamidas introduzidas, sendo que no siste-
ma A.155 a sua espessura é de 14,8 mm, no A.165 de 24,8 mm, 
A.175 de 34 mm e na solução de folha oculta, de 14, 8 mm para a 
folha e de 34 mm no aro. Desta forma, é possível visualmente dis-
tinguir estas quatro soluções, quer pela espessura das poliamidas 
quer pela envergadura dos perfis que vai variando de acordo com 
a solução. 
 
Os sistemas A.175 e A.175 Folha Oculta apresentam desempenhos 
térmicos de excelência (quanto menor for o valor de coeficiente tér-
mico, mais termicamente eficiente é a solução) atingindo um resul-
tado Uw (valor de transmissão térmica da janela) de 1.3 e 1.2, res-
petivamente. 
 
Para responder às exigências construtivas atuais, as soluções 
A.175, A.165 e A.155 contemplam a opção de perfis curvos para o 
mercado de reabilitação. Para projetos que pretendem vistas redu-
zidas de alumínio, privilegiando os grandes envidraçados, a 
Extrusal concebeu o sistema A.175 Folha Oculta (A.175 FO) cuja 
folha encontra-se oculta pelo exterior e as dobradiças pelo interior. 
 
Para reforçar a estética e funcionalidade dos sistemas de baten-
te, a Extrusal estendeu a sua gama de acessórios Urban, a qual 
permite ter todo o tipo de dobradiças, cremones e manetes à cor 
e acabamento dos perfis. 
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REHAU SYNEGO SLIDE 
Um inovador sistema de correr com o qual pode alcançar um conforto eficiente 

Numa sociedade em que a moderna tecnologia desempenha um 
papel principal a todos os níveis e torna as nossas vidas mais con-
fortáveis, a REHAU apresenta o sistema SYNEGO SLIDE. Um ino-
vador conceito de correr deslizante para um conforto sem preceden-
tes que combina o mais alto desempenho técnico com uma abertura 
deslizante cómoda e funcional e que pode ser adaptada a qualquer 
espaço. 
 
Como consequência das novas tendências nas habitações da 
importância de desfrutar de espaços luminosos e versáteis, a 
REHAU apresenta o revolucionário e eficiente sistema de janelas e 
portas de correr deslizante SYNEGO SLIDE. Uma solução altamen-
te estética e elegante que se encaixa em qualquer tipo de espaço 
graças à sua versatilidade decorativa. Além disso, esta solução não 
só melhora o design da casa de uma forma elegante, mas também 
aproveita o máximo espaço defronte das janelas graças à abertura 
das folhas paralela à parede. O inovador movimento de fecho do 
SYNEGO SLIDE é muito fácil de executar, bastando um simples 
gesto com a mão. Isto torna a janela ou porta de correr deslizante 
mais fácil de manusear. A folha deslizante abre e fecha quase por si 
só, com um mínimo esforço. 
 
Não há dúvida de que SYNEGO SLIDE alcança os melhores valo-
res do mercado, não só pelo conforto que traz para a casa, mas 
também pelas suas excelentes propriedades de isolamento térmico 
com valores Uf até 1,3 W/m2K e de baixa permeabilidade ao ar 

(classe 4), valores estes normalmente obtidos com sistemas de 
batente, garantindo assim uma elevada poupança de energia. 
Este sistema não é apenas sinónimo de eficiência energética, 
mas também é um sistema onde se podem instalar vidros com 
elevado desempenho acústico, conseguindo um lugar silencioso 
e de qualidade, alcançando valores de redução acústica até 43 
dB. Outra vantagem diferencial de SYNEGO SLIDE é sem dúvida 
o seu mecanismo de fecho, que assegura que a pressão de aper-
to da folha deslizante seja uniforme, proporcionando uma elevada 
estanqueidade à água e um maior conforto e segurança para 
habitação. 
 
Por último, mas não menos importante, vale a pena mencionar as 
infinitas possibilidades de cores e acabamentos oferecidas pelo 
programa KALEIDO COLOR para decorar a fachada e o interior 
da casa como deseja. Uma estética perfeita até ao último detalhe 
que harmoniza visualmente as janelas e portas da sua habitação 
sem sacrificar os mais elevados padrões de proteção e seguran-
ça. Graças à sua classe de resistência antirroubo até ao nível 
RC2, o sistema SYNEGO SLIDE garante a máxima proteção e 
resistência contra o impacto e ataques externos. 
 
Resumindo, o sistema SYNEGO SLIDE da REHAU abre todo um 
novo mundo de possibilidades arquitetónicas e novas e engenho-
sas formas de distribuição do espaço. Opte por um novo nível de 
conforto na sua casa com janelas inteligentes para a vida moderna. 
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volvidos sob rigorosos padrões de design, confor-
to, segurança e sustentabilidade, do segmento 
residencial médio ao segmento residencial pre-
mium: 
 
• Janelas: ES 501), CS 772), SL 382) e MasterLine 82) 

 
• Portas de correr: CP 681), CP 1301), SP 681), 
MasterPatio, HiFinity1) 
 
• Portas: CS 772), MasterLine 83) 

 
• Guarda-corpos em vidro: RB Rail  
 
• Revestimento: o recém lançado Paralline  
 
É o balanço de vários fatores que deve estar na 
base de uma tomada de decisão informada e 
consciente. Informe-se bem, e informe bem. 
 
1) Documentos de sustentabilidade e economia circular: 
certificado EPD (Declaração Ambiental de Produto). 
 
2) Documentos de sustentabilidade e economia circular: 
certificado EPD (Declaração Ambiental de Produto) e certi-
ficado C2C (Cradle to Cradle). 
 
3) Certificado Passive House. 

As grandes áreas envidraças são uma 
tendência da arquitetura também no mer-
cado residencial, seja em blocos de apar-
tamentos, seja em moradias e tal aconte-
ce não apenas para melhorar a estética 
da fachada, mas sobretudo o conforto 
interior. Mais luz natural, mais ventilação, 
maior amplitude dos espaços e a fusão 
com as vistas exteriores são cruciais para 
uma melhor experiência de utilização e 
para a valorização do imóvel.   
 
Enquanto a dimensão dos vãos, a estética 
e leque de opções funcionais são nego-
ciáveis em função do orçamento disponí-
vel, existem questões de fundo que 
devem ser acauteladas, independente-
mente do segmento. A eficiência térmica é 
preponderante na seleção é certo, mas 
seguramente não é o mesmo que susten-
tabilidade, nem de conforto, nem de ate-
nuação acústica, nem de um longo ciclo 
de vida. As suas janelas vão atenuar o 
ruído exterior? Asseguram a drenagem da 
água e a entrada indesejada de ar? É 
acautelada a segurança das crianças 
sobretudo em construções em altura? 

Dificultam a entrada de intrusos indeseja-
dos? São fáceis de manter? Quantos 
anos durarão as janelas? No final da sua 
vida útil terão algum valor? Qual a sua 
pegada ecológica? Com 70 anos será 
fácil mover o grande painel de vidro das 
portas de correr da sua sala? Vedantes e 
rodízios podem ser substituídos com faci-
lidade? Ou terá de se substituir tudo para 
manter os mesmos comportamentos? 
 
Embora a Reynaers Aluminium seja reco-
nhecida no mercado como a marca dos 
grandes projetos, moradias de luxo e 
soluções por medida, tem no seu portfolio 
outras gamas de produto para o segmen-
to médio que equipam muitas casas por-
tuguesas: casas confortáveis, acessíveis 
e sustentáveis. É aliás esse o propósito 
da Reynaers, contribuir positivamente 
para um melhor ambiente de vida e de tra-
balho das pessoas no mundo inteiro, ao 
mesmo tempo que faz a sua parte para 
mitigar o impacto ecológico.  
 
Esta é a seleção de produtos mais acari-
nhados pelo mercado português, desen-

Janelas, portas e guarda-corpos para o mercado residencial I Reynaers Aluminium 
Do segmento residencial médio, ao segmento premium

@Marc Coppens  
D'Eeckenbrugge  
@Thielamans & Co 
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MENOS CONSUMO DE ENERGIA 
Os sistemas de proteção solar podem ser inte-
grados na fachada, o que, junto com a baixa 
transmissão térmica, permite atingir alta eficiên-
cia energética. No entanto, não é apenas a 
energia na fase de utilização do edifício que se 
reduz. A energia incorporada na fachada de alu-
mínio também é significativamente menor, devi-
do aos perfis feitos com a liga Hydro CIRCAL. A 
energia necessária para fundir o alumínio pós-
consumo é 95% menor do que o alumínio pri-
mário obtido na mineração de bauxita. 
 
MENOS DESPERDÍCIO 
A Hydro CIRCAL, uma liga de alumínio feita 
com um mínimo de 75% de alumínio reciclado 
proveniente de janelas, portas e fachadas em 
fim de vida útil, permite que toneladas de suca-
ta sejam reintroduzidas no sistema. Os elemen-
tos de rutura térmica da TENTAL são feitos de 
XPET reciclado, um material que dá uma 
segunda vida às garrafas do dia-a-dia, evitando 
que acabem em aterros ou no mar. Por fim, a 
economia circular também se aplica ao seu 
design: todos os componentes foram desenvol-
vidos para ser facilmente montados e desmon-
tados, simplificando o processo de reciclagem 
quando chegarem ao final do seu ciclo de vida 
útil. Essa capacidade de reaproveitar materiais, 
além de outros fatores como a salubridade dos 
componentes e o uso eficiente de água e ener-
gia renovável na fase de produção, faz com que 
a TENTAL possa ostentar o selo Cradle to 
Cradle SILVER. 
 
MENOS PEGADA DE CARBONO 
A emissão de gases de efeito estufa atribuíveis 
ao processo de fabrico da TENTAL estão entre 
as mais baixas que a indústria da construção 
pode oferecer para uma fachada de alumínio. 
Isso contribui efetivamente para a construção 
de edifícios sustentáveis que são elegíveis para 
receber as certificações ambientais de maior 
prestígio, como LEED, BREAM, WELL, VERDE 
e LEVEL(s). A consequência da utilização de 
Hydro CIRCAL e ́ a redução drástica de emis-
sões, que chega a ser de mais de 85%, se com-
parada com a média global da produção de alu-
mínio primário (18 kg de CO2 por kg de mate-
rial). Com os seus 2,3 kg de Co2 por kg de 
material, a liga Hydro CIRCAL e ́atualmente o 
alumínio com as menores emissões do merca-
do. Estes dados são certificados por um orga-
nismo independente e estão disponíveis atra-
vés de EPDs (Environment Product De cla ra -
tions). 
 
Em resumo, a nova fachada TENTAL é a solu-
ção perfeita para uma arquitetura mais verde e 
para as necessidades atuais em termos de 
design e sustentabilidade na construção civil. 
Um novo produto que permite mais possibilida-
des, com menos impacto ambiental e que apoia 
totalmente o compromisso da TECHNAL com a 
economia circular, permitindo aos arquitetos 
não só imaginar a palavra que todos queremos, 
mas também a construí-la. 

Um novo sistema de alumínio com múltiplas 
opções criativas para colocar nas fachadas 
dos edifícios. Desenvolvida para permitir a 
realização de grandes vãos envidraçados 
com um reduzido impacto ambiental. Quatro 
novas patentes relacionadas com a facilida-
de de montagem que permitem otimizar os 
materiais, simplificar o fabrico e facilitar a ins-
talação que é feita a seco, sem cola, sem 
selantes e sem desperdício. 
 
MAIS DESIGN 
TENTAL é a nova fachada da TECHNAL sem 
limites para a criatividade arquitetónica. Foi 
concebida com o objetivo de oferecer aos 
arquitetos e consultores um vasto leque de 
soluções, dando-lhes a maior liberdade cria-
tiva possível na conceção de uma fachada. 
Procura a máxima sensação de transparên-
cia e a mínima visualização dos perfis. Cada 
módulo pode integrar painéis de até 850 kg, 
com superfície superior a 12 m2. 
 

MAIS OPÇÕES, CORES E ACABAMENTOS  
TENTAL oferece uma ampla gama de solu-
ções estéticas para se adaptar às necessi-
dades de qualquer projeto: versão grelha, 
trama horizontal/vertical e tampa plana. 
Inclui também a opção para vidro exterior 
colado (VEC) para criar sistemas de facha-
da completamente planos, sem perfis visí-
veis do exterior. Pode ser usada em facha-
das inclinadas e facetadas e está disponí-
vel em todas as cores da marca. 
 
MAIS ISOLAMENTO 
Os módulos permitem integrar vidros 
duplos ou triplos até uma espessura máxi-
ma de 62 mm, resultando em excelentes 
desempenhos térmicos, acústicos e de 
estanquidade (até 1500 Pa), o que signifi-
ca elevados níveis de conforto interior. A 
segurança é garantida com uma resistên-
cia à intrusão de acordo com as normas 
internacionais. 
 

Technal apresenta a sua nova fachada TENTAL



Projeto residencial Gaia Hills 
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Na margem esquerda do rio Douro, 
outrora denominada Quinta do Vale de 
Amores, em plena zona ribeirinha, Vila 
Nova de Gaia, nasce um novo 
empreendimento residencial, o Gaia 
Hills. O projeto prevê construção nova, 
através da edificação de oito edifícios 
habitacionais para acolher até 256 
apartamentos T0 a T5. Projetado ao 
longo de quatro a cinco pisos, agrega 
uma área total de construção acima do 
solo a rondar os 30.500 m². Gaia Hills 
conta com a promoção dos grupos bel-
gas Thomas & Piron e Promiris, num 
investimento total de cerca de 85 
milhões de euros. 
 
Com uma vista panorâmica sobre o 
Douro, em plena zona ribeirinha, o pro-
jeto materializa-se num empreendi-

mento residencial direcionado para famí-
lias. Os valores dos apartamentos deve-
rão situar-se entre os 150 e os 900 mil 
euros. Segundo as promotoras, este con-
ceito residencial distintivo está alinhado 
com as tendências atuais de estilo de 
vida e pretende atrair residentes que 
apreciem viver na natureza. Desen -
volvido em duas fases, o arranque da 
construção está previsto para o segundo 
semestre de 2022. 
 
FUSÃO ENTRE ARQUITETURA MODERNA, NATU-
REZA E SUSTENTABILIDADE  
 
Situado entre um parque de aproximada-
mente três hectares e o rio Douro, Gaia 
Hills está projetado em torno de um oásis 
verde, que convida à tranquilidade e ao 
bem-estar. Todas as frações beneficiarão 

de áreas de terraço amplas com vistas espetacu-
lares e únicas sobre o rio e a cidade do Porto. O 
projeto conta com a assinatura do Gabinete 
Saraiva + Associados e apresenta-se como um 
conceito moderno de habitação combinado com a 
natureza. Assenta numa abordagem ecológica e 
sustentável, que integra espaços verdes e resi-
denciais na sua urbanização e que incorpora 
ainda sustentabilidade no seu design. 
 
Gaia Hills prima por uma harmoniosa organiza-
ção das áreas com um bom aproveitamento de 
espaço, numa fusão de tranquilidade e conforto. 
A nível da construção e em função da localização, 
o empreendimento vai de encontro às mais ambi-
ciosas normas ambientais, sendo que o aprovei-
tamento da água da chuva para sistemas de irri-
gação e/ou para uso em descargas sanitárias, 
assim como a produção de energia renovável, 
através da instalação de painéis fotovoltaicos, ou 

Arquitetura



73

a produção de água quente sanitária por 
coletores nas coberturas, são pontos deli-
neados no projeto. Os promotores tencio-
nam criar com o Gaia Hills um dos projetos 
mais emblemáticos em termos de susten-
tabilidade ambiental e ecológica. 
 
O empreendimento tem previsto cerca de 
15.860 m² de construção para estaciona-
mento em cave, arrecadações e áreas téc-
nicas, assim como áreas comuns. Já as 
áreas exteriores comuns agregam um total 
de 18.200 m². Além de áreas recreativas 
na zona verde, o empreendimento residen-
cial será ainda dotado de uma praça cen-
tral e acessos pedonais aos diferentes edi-
fícios, que serão edificados por fases, com 
a maior parte do investimento nestes espa-
ços exteriores comuns a ser realizado na 
primeira fase. 

O projeto irá também beneficiar da desig-
nada “a segunda linha de Gaia”, que ligará 
o Campo Alegre, no Porto, a Santo Ovídio, 
em Vila Nova de Gaia. A nova linha, com 
seis quilómetros, terá seis estações: 
Campo Alegre, Arrábida, Candal, Rotunda 
VL8, Devesas e Soares dos Reis. Re cor -
de-se que o concurso público internacional 
para a conceção de uma nova ponte sobre 
o rio Douro, que permitirá concretizar a 
chamada “segunda linha” de metro de Vila 
Nova de Gaia, foi lançado no passado mês 
de março. 
  
Para David Carreira, Senior Project Ma na -
ger da Thomas & Piron, “Gaia Hills é um 
projeto verdadeiramente diferenciador. A 
localização prime, na primeira linha de rio, 
confere a este projeto uma vista impactan-
te sobre o rio Douro, a que acresce toda 

uma ampla zona verde envolvente. A qua-
lidade da construção, a par da funcionali-
dade dos apartamentos, as áreas exterio-
res exclusivas e o estacionamento privati-
vo, são, juntamente com a localização e 
vistas, sinónimo de qualidade de vida. 
Acreditamos por isso no seu sucesso.” 
 
De acordo com Christian Terlinden, 
Managing Partner da Promiris “A vista 
panorâmica sobre o rio Douro, a localiza-
ção singular e a qualidade de construção, 
fazem do Gaia Hills a morada ideal para 
quem procura viver com qualidade e na 
natureza. É ainda uma oportunidade de 
investimento seguro, dado o projeto acen-
tuar detalhes de excelência, pelo que esta-
mos confiantes que terá bastante procura.” 
 
FONTE: PURE 



Moradia térrea em Mangualde
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A Traçado Regulador, gabinete portu-
guês dedicado ao desenvolvimento de 
projetos e à consultoria em arquitetura 
e engenharia, projeta uma moradia tér-
rea em Viseu, que se pauta pela parti-
cularidade de poder ser utilizada como 
uma única casa ou como duas habita-
ções autónomas. 
 
Pensada para um único piso e inserida 
num terreno com 3.700 m²  e com 525 
m² de área bruta de construção, esta 

moradia, em linha da produção da 
Traçado Regulador e com as caracterís-
ticas que lhe são inerentes, destaca-se 
pelos seus vãos envidraçados até ao 
teto, que permitem ler uma continuidade 
entre interior e exterior; forte relação per-
cetiva com o exterior a partir do interior, 
explorando fugas percetivas em cada 
percurso; forma variada que cria intriga 
espacial levando à perceção de novas 
relações espaciais; integração na envol-
vente, utilizando sombras, transparên-

cias e reflexos; e materiais em harmonia com a 
envolvente natural e construída. 
 
“Esta moradia nasce da vontade do cliente de 
conjugar as esferas de privacidade com a neces-
sidade de assistência a familiares próximos e 
não totalmente autónomos. Acede-se separada-
mente a cada casa, através de entradas distin-
tas, sendo que podem, em qualquer altura, tor-
nar-se numa única, bastando, para isso, abrir 
uma porta de correr, sem que fique percetível 
qualquer divisão (continuidade absoluta). Na 
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casa abunda a luz natural, como é caracte-
rística dos nossos projetos. Na cozinha, 
além das janelas, incluímos uma claraboia, 
que proporciona  uma luz zenital difusa so -
bre a ilha da cozinha.  O revestimento da fa -
chada reflete as características das constru-
ções da aldeia, onde se destaca o branco e 
a pedra granítica. Estamos bastante orgu-
lhosos do resultado obtido, pois cremos que 
consegue responder, com total harmonia, 
às necessidades do cliente e à identidade 
do lugar e à contemporaneidade inconfun-

dível que a Traçado imprime nos seus pro-
jetos.”, atesta João de Sousa Rodolfo, 
arquiteto e CEO da Traçado Regulador. 
 
Uma linguagem contemporânea, com um 
criterioso jogo de transparência, cheios e 
vazios, luz e sombra, dá corpo a um vasto 
programa funcional com áreas generosas. 
Com classificação A+, o novo projeto é 
dotado de produção de energia fotovoltai-
ca para autoconsumo e sistemas energéti-
cos pensados para uma gestão racional da 

energia. Todas as águas pluviais e drena-
das no solo, em torno do edifício, são cana-
lizadas para um depósito e aproveitadas 
na rega do jardim. 
 
Situada no concelho de Mangualde, a 
casa dispõe-se em harmonia com a topo-
grafia do terreno, dissimulando-se na 
envolvente e com uma vista deslumbran-
te sobre a paisagem natural circundante. 
 
FONTE: YOUNGNETWORK GROUP  



Moradia na urbanização de Soltroia
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A Traçado Regulador, gabinete portu-
guês dedicado ao desenvolvimento de 
projetos e à consultoria em arquitetura 
e engenharia, encontra-se a desenvol-
ver um novo projeto dedicado ao seg-
mento premium em urbanização turís-
tica e residencial de Troia. 
 
Entre os mais de 70 projetos em 
desenvolvimento neste momento pela 
Traçado Regulador, destaca-se a 

sumptuosa moradia em Soltroia, com 
cerca de 700 m2. O lote, com uma área 
aproximada de 1.600 m2 e com uma 
morfologia e posição privilegiadas, pro-
porciona à habitação vastas áreas de 
implantação e de construção, com uma 
exposição solar a sul/poente. 
 
O mais recente projeto carateriza-se 
pela sua volumetria simples, mas varia-
da, que cria uma sucessão de cheios e 

vazios, geradores de sombras, que associadas 
às transparências e ao uso de materiais naturais 
se ajustam a uma integração paisagística eficaz. 
“A moradia em questão destaca-se pela sua 
forte horizontalidade, marcada por palas com 
mais de 30 m, e a multiplicidade de situações de 
estar e lazer exteriores, onde o elemento água 
tem uma forte presença, bem como uma espa-
cialidade interior muito rica, com uma relação 
com o exterior franca e variada. A sua localiza-
ção, numa das urbanizações mais interessantes 



de Troia, garante ao projeto um desa-
fio único para a Traçado Regulador, 
que certamente nos fará sentir realiza-
dos e orgulhosos com o resultado 
final.”, explica João de Sousa Rodolfo, 
arquiteto e CEO da Traçado Re gul a -
dor. 
 
A moradia premium terá 5  suites com 
grandes áreas, com destaque especial 
para a master suite com cerca de 50 

m2. O conjunto sala/cozinha tem uma 
área aproximada de 120 m2. A casa pos-
sui ainda, escritório, adega, ginásio e 
sala multiusos. Todos os espaços têm 
uma forte ligação ao jardim e zonas de 
lazer exteriores. Destacam-se ainda os 
amplos terraços e o rooftop com jacuzzi, 
que complementam as áreas de estar 
exteriores ao nível da piscina e jardim. 
 
Estrategicamente colocado no seio do 

complexo do Soltroia, este projeto terá uma 
grande visibilidade no percurso de acesso à 
praia, posicionando-se como um marco de refe-
rência na paisagem urbana deste conjunto. 
 
Para a elaboração deste ambicioso e grandioso 
projeto, a Traçado Regulador contou com uma 
equipa especializada composta por 12 arquitetos 
e 10 engenheiros. 
 
FONTE: YOUNGNETWORKGROUP 
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cista, universal, que valorizava o cará-
ter expressivo dos materiais e a singu-
laridade das técnicas, que identificava 
o espaço como premissa e o lugar 
como substância. 
 
A compreensão e valorização da obra 
fizeram com que se reconstruíssem as 
pedras tradicionalmente escacilhadas, 
se introduzissem os pavimentos em 
azulino Cascais sobejamente polidos, 
se preservasse a tradição adaptando-a 
à nova realidade. 
 
A multiplicidade de atitudes e princí-
pios assumidos numa lógica muito pró-
pria foram fundamentais nos detalhes. 
Desenharam-se novas modelações 
nos pavimentos mas sempre na lógica 
de continuidade e nunca de rutura. 
Reabilitou-se a fachada, redesenha-
ram-se as balaustradas, retiraram-se 
os excessos que o tempo introduziu e 
retomou-se a imagem da obra original. 
Para um olhar desatento, poderá esca-
par a vanguarda de rutura que marca 
esta arquitetura claramente dos anos 
60 mas, em que o equilíbrio entre tra-
dição e modernidade é, porventura, o 
rasgo que melhor permite explicar o 
acerto e a intemporalidade deste proje-
to de arquitetura anónima. São obras 
em que o tempo era outro. Tudo era 
pensado, amadurecido, desenhado, 
acompanhado… É ver como cada 
parte ou elemento se insere no conjun-
to, sem abdicar da sua própria perso-
nalidade. 
 
A reabilitação da casa do Chapéu 
Virado foi um projeto aturado. 
Desenharam-se paramentos novos, 
padrões para novas composições da 
pedra, modelou-se o jardim, escolhe-
ram-se cuidadosamente as novas 
vegetações e por fim, podaram-se as 
árvores existentes, transformando-as 
em autênticas obras de arte.  
 
FICHA TÉCNICA 
 
• Projeto: Casa do Chapéu Virado 
 
• Localização: Rua dos Bem Lembra -
dos, Cascais, Portugal 
 
• Arquitetura: Nuno Ladeiro, arquitetura 
e design 
 
• Arquiteto responsável: Nuno Ladeiro 
 
• Colaboradores: Claúdia Campos, 
Design / Isabel Marques, Design 
 
• Fotografias: Nuno Ladeiro 
 
• Ano: 2009 

A moradia do Chapéu Virado em Cascais 
não sendo de autor consagrado faz parte 
de um período extremamente rico da arqui-
tetura portuguesa em que se confrontaram 
duas realidades arquitetónicas, a moderni-
dade por um lado e por outro, a tradição 
corporizada na figura incontornável do 
arquiteto Raul Lino. 
 
A moradia agora reabilitada exibia na sua 
fachada o nome “Chapéu Virado”, uma 
homenagem à antiga proprietária nascida 
no Brasil e a residir em Portugal há já vários 
anos. 
 
O novo proprietário vivia em Cascais e 
apercebeu-se que se tratava de uma cons-
trução com valor, uma vez que apresentava 
uma fachada austera mas ao mesmo tempo 
moderna. O elevado estado de abandono 
não o desencorajou, bem pelo contrário, 
entusiasmou-o e levou-o a procurar alguém 
que o pudesse ajudar a recuperar a casa e 

o jardim, adaptando-os às novas necessi-
dades. 
  
O projeto de reabilitação procurou tirar par-
tido das características arquitetónicas 
entendendo-as como um elogio justo a uma 
geração de arquitetos, da qual fizeram 
parte, entre outros, Januário Godinho, o 
seu mestre Rogério de Azevedo e o próprio 
Keil do Amaral. Este período foi um momen-
to decisivo de viragem na arquitetura portu-
guesa. Os arquitetos desta geração realiza-
ram obras fantásticas e colocaram em con-
fronto duas realidades distintas mas, conci-
liáveis; a tradição e a modernidade. Este 
difícil equilíbrio duma modernidade em con-
tinuidade, com uma tradição Estado Novo 
corporizada na polémica da Casa 
Portuguesa e dos valores atribuídos (não 
muito corretamente) ao ideário de Raul Lino 
nem sempre foi consensual. Foi o descolar 
de uma mentalidade romântica, decorativa 
e feérica, em direção a uma lógica organi-

Casa do Chapéu Virado 
Reabilitação
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O Grupo Promiris, de origem belga, um 
dos promotores deste projeto em parce-
ria com a empresa Cetim, atua em 
Portugal desde 2017, estando também 
presente no Luxemburgo e na Bélgica. 
Na carteira de investimentos estão con-
templados todo o tipo de conceitos resi-
denciais, entre os quais residências 
séniores (sem medicalização) e estu-
dantis, condomínios residenciais, edifí-
cio de escritórios e projetos imobiliários 
mistos, sempre localizados em contex-
tos urbanos de referência. 
 
Atualmente, a Promiris está a desenvol-
ver vários projetos em território nacional, 
marcando presença as cidades do 
Porto, Lisboa e Vila Nova de Gaia. A sua 
atuação é pautada pelo investimento na 
sustentabilidade, dando particular desta-
que à melhoria dos centros urbanos 
através da reabilitação de edifícios, 
assim como investindo em projetos que 
privilegiam a eficiência energética, a 
acessibilidade e a qualidade de vida. 
 
FICHA TÉCNICA 
• Construção: Garcia Garcia  
• Localização: Bonfim, Porto  
• Área de Construção: 7.000 m²  
• Prazo de execução: 22 meses 
 
FONTE: PURE

Localizado na Rua António Granjo, no 
Bonfim, centro do Porto, nasce Granjo, um 
projeto residencial inovador que se diferen-
cia pela oferta mista, ao incorporar uma 
residência para estudantes e um edifício 
residencial. Com promoção da join-venture 
belga Cetim e Promiris, a construção está a 
cargo da Garcia Garcia, especializada no 
design and build de edifícios residenciais, 
comerciais, industriais e logísticos. A cons-
trutora nacional é responsável pela edifica-
ção dos seis blocos do edifício, um de habi-
tação com 16 apartamentos, tipologias T1 e 
T2, e cinco blocos destinados à residência 
de estudantes, com 212 quartos, cuja con-
clusão está prevista para dezembro 2021. 
 
Especializada em projetos industriais e 
logísticos, a Garcia Garcia tem vindo a 
reforçar a sua atuação noutras áreas, como 
a construção residencial e o hospitality, 
sendo eleita nos últimos anos para projetos 
cada vez mais relevantes, de investimento 
internacional, como é o caso do Granjo. 
Este projeto, que agrega reabilitação e 
construção nova, está a ser construído 
numa antiga fábrica de materiais de cons-
trução, dando agora lugar a um moderno 
edifício residencial. Com autoria do gabine-
te Fragmentos, o projeto de arquitetura 
prevê, em termos arquitetónicos, a manu-
tenção dos traços originais de caráter 
industrial, conservando as linhas da facha-

da existentes e a imponente chaminé que 
marca o complexo. 
 
PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DO EDIFÍCIO VER-
SUS MODERNIDADE  
 
A nova residência vem potenciar o espaço 
onde se insere, conferindo uma nova dinâ-
mica e utilidade às instalações anteriormen-
te devolutas. Permitirá ainda suprir de certo 
modo a crescente necessidade do mercado 
estudantil, que se depara com a carência 
de alojamentos disponíveis na cidade, quer 
para os estudantes nacionais quer estran-
geiros. 
 
A Garcia Garcia é responsável pela cons-
trução dos seis blocos do edifício, um de 
habitação com 16 apartamentos de tipolo-
gias T1 e T2 e cinco blocos destinados a 
residência de estudantes, com 212 quartos. 
A residência conta ainda com um amplo 
espaço verde, lavandaria, ginásio, salas de 
estudo e várias áreas sociais. 
 
A fachada e a chaminé industrial existente 
no interior do complexo foram alvo de rea-
bilitação e mantidas em conformidade com 
as respetivas versões originais. O resto do 
edifício foi concebido de encontro às linhas 
industriais que caraterizavam o local, man-
tendo assim assegurada uma linguagem 
arquitetónica industrial e moderna. 

Residência para estudantes e edifício habitacional
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Moradas

AGÊNCIAS 
 
AD Communication 
Rua São Nicolau, 2, Sala 205 
4520-248 Santa Maria da Feira 
Tel.: 256 391 998; Fax: 256 282 509 
E-mail: ad@adcommunication.pt 
Site: www.adcommunication.pt 
 
BUSS Comunicação, Lda 
Rua 8 de Setembro, 9  
Casalinhos de Alfaiata 
2560-428 Silveira / Torres Vedras 
Tel.: 261 938 487  
E-mail: info@buss.pt 
Site: www.buss.pt 
 
Hill+Knowlton Strategies 
Avenida 24 de Julho, 62, piso 6  
1200-869 Lisbon 
Site: www.hkstrategies.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 
 
Pure  
Rua Diogo do Couto, 1B 
2799-537 Linda-a-Velha 
Tel.: 214 149 550 
E-mail: geral@pure.pt 
Site: www.pure.pt 
 
Valkirias Consultores 
Rua da Madalena, 80, 3º S15 
1100-322 Lisboa  
Tel.: 217 971 885  
E-mail: valkirias@valkirias.pt  
Site: www.valkirias.pt 
 
Youngnetwork Group  
Rua Fernando Vaz, 12-A 
1750-108 Lisboa 
Tel.: 217 506 050 
E-mail: geral@youngnetworkgroup.com  
Site: www.youngnetworkgroup.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 
 
Designarte, Lda 
Centro Empresarial Forum 
Rua Cunha Júnior, 41B, Loja 9 
4250-186 Porto 
Tel.: 225 095 166 
E-mail: geral@designarte.pt 
Site: www.designarte.pt 
 
Itecons 
Rua Pedro Hispano, s/n  
3030-289 Coimbra 
Te.: 239 798 949  
E-mail: itecons@itecons.uc.pt  
Site: www.itecons.uc.pt 
 
Saint-Gobain Portugal, SA 
Rua da Carreira Branca 
Zona Industrial de Taboeira 
3800-055 Aveiro 
Site: www.weber.saint-gobain.pt 

 

DIVULGAÇÃO 
 
Carmo Wood 
Av. Marquês de Tomar, 2, 4º 
1050-155 Lisboa 
Tel.: 213 132 200 
E-mail: geral@carmo.com  
Site: www.carmo.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 
 
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 
 
Gresco - Grés de Coimbra, SA 
Apartado 19 
3771-909 Oliveira do Bairro 
Tel.: 239 980 050; Fax: 239 983 919 
E-mail: gresco@gresco.pt 
Site: www.gresco.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 
 
JRBotas - Design & Home Concept 
Rua da Escola Politécnica, 167, 1º Esq. 
1250-101 Lisboa 
Tel.: 214 667 110 
E-mail: geral@jrbotas.com 
Site: www.jrbotas.com 
 
Knauf Insulation 
Marketing & Comunnication Manager 
Iberia  
Telm.: 933 799 169 
E-mail:  
susanna.farnes@knaufinsulation.com 
Site: www.knaufinsulation.pt 
 
Lenargatecnic, Lda 
Rua dos Castanheiros, 11, Boa Vista 
2420-415 Leiria 
Tel.: 244 723 720  
E-mail: geral@lena.pt 
Site: www.lena.pt 
 
Quilosa Portugal 
Rua Calouste Gulbenkian, 52, 7º, E4 
Edifício Mota Galiza 
4050-144 Porto 
Tel.: 800 919 552 
Site: www.quilosa.com 
 
Recer - Indústria de Revestimentos 
Cerâmicos, SA 
Apartado 20 
3771-953 Oliveira do Bairro 
Tel.: 234 730 500 
Fax: 234 730 501 
E-mail: recer@recer.pt 
Site: www.recer.pt 
 
Rockwool Firesafe Insulation 
Rockwool Peninsular S.A.U. 
C/ Bruc 50, 3º. 08010. Barcelona 
Telm.: +34 933 042 788  
Site: www.rockwool.es 

Sanindusa - Indústria de Sanitários, SA 
Zona Industrial Aveiro Sul 
Rua Augusto Marques Branco, 84 
3810-783 Aveiro 
Tel.: 234 940 250Fax: 234 940 266 
E-mail: sanindusa@sanindusa.pt  
Site: www.sanindusa.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 
 
SECILTEK 
Apartado 2 
2406-909 Maceira LRA  
Tel.: 244 770 220 
E-mail: comercial.seciltek@secil.pt 
Site: www.seciltek.com 
 
Steni 
Telm.: 910 857 605 
E-mail: geral@steni.pt 
Site: www.steni.pt 
 
Tarkett, SA 
Est. Octávio Pato, Comp. Vale da Serra 
Edifício Tarkett 
2635-631 Rio de Mouro  
Tel.: 214 276 430  
Site: www.tarkett.pt 
 
Vicaima 
Apartado 9 
3730-953 Vale do Cambra 
Tel.: 256 426 300; Fax: 256 426 301 
E-mail: vicaima@vicaima.com  
Site: www.vicaima.com/pt 

 
DOSSIER EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA 
 
Clearfire - Lareiras Etanol 
R. Prof. João Cândido de Oliveira 11 A 
1750-230 Lisboa 
Tel.: 214 056 209 
E-mail: geral@clearfire.pt 
Site: www.clearfire.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 
 
Hydro Building Systems Portugal 
(HBSP), SA 
Rua Engº Vasco Lima Villas, 24 
2689-513 Prior Velho 
Site: www.hydro.com 
 
Imperalum, SA 
Zona Industrial do Pau Queimado 
2870-100 Montijo 
Tel.: 212 327 100 
E-mail: imperalum@imperalum.pt  
Site: www.imperalum.com  
 
Rehau, Lda 
Av. Dom João II, 41 2ºB  
1990-084 Lisboa 
Tel.: 218 987 050 
Fax: 218 987 059  
E-mail: lisboa@rehau.com 
Site: www.rehau.com 

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 
 
Space Reflex 
Avenida Doutora Assunção 
Vasconcelos Chaves  
4700-010 Braga 
Tel.: 253 331 065; Fax: 253 331 066 
E-mail: info@spacereflex.com 
Site: www.spacereflex.pt 
 
TEV2 - Distribuição de Material 
Eléctrico, Lda 
Rua de Joaquim Silva Vicente  
Z. Ind. da Maia I, Sector VII, Lote 137 
4470-434 Maia 
Tel.: 229 478 170; Fax: 229 485 164 
E-mail: marketing@tev.pt 
Site: www.tev.pt 
 
Universidade de Aveiro 
Centro de Tecnologia Mecânica e 
Automação (TEMA) 
Campus de Santiago 
3810-193 Aveiro 
E-mail:  
monica.oliveira@ua.pt / nmartins@ua.pt 
 

ECONOMIA 
 
Banco de Portugal 
R. 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 
 
Sika Portugal, SA 
Rua de Santarém, 113 
4400-292 Vila Nova de Gaia 
Tel.: 23 776 900; Fax 223 702 012 
E-mail: info@pt.sika.com 
Site: prt.sika.com 
 

EVENTOS 
 

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

REABILITAÇÃO 
 

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
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