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EDITORIAL
Construir o sector 

com qualidade e solidez

O sector de argamassas e ETICS continua em franco crescimento 
em Portugal e, para que se desenvolva de forma sustentável, mui-
to passa por aumentar o conhecimento do mercado sobre os vários 
produtos e as suas aplicações. É o que nos explica a Associação 

Portuguesa de Fabricantes e ETICS, APFAC na entrevista que abre este especial.
Conheça a seguir alguns dos fabricantes e representantes mais relevantes do 
Mercado como a Saint-Gobain Weber, líder em soluções baseadas em argamas-
sas; a Robbialac, que nos fala do seu sistema para isolamento de paredes e prote-
ção pelo exterior; e ainda a SECIL que nos fala de duas das suas soluções para o 
conforto térmico e acústico. Logo a seguir, fique a saber como a Cimpor tem res-
pondido às especificidades e tendências do mercado e não deixe de ler o artigo 
em que a CIN apresenta a sua solução para mais proteção e eficiência energética 
dos edifícios. Leia também a página sobre a resposta da Barbot às necessidades 
atuais do mercado da construção e encontre, na página seguinte, o artigo sobre 
o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, CTCV, parceiro da APFAC em 
vários projetos, sobretudo em ações de formação. Segue-se a matéria sobre a 
Diera, uma empresa 100% portuguesa focada no desenvolvimento de soluções 
de ETICS personalizadas e, a propósito de ETICS, saiba no artigo seguinte algu-
mas das consequências de uma aplicação incorreta. 
Já que muito passa pelo conhecimento, na página seguinte falamos-lhe sobre a 
rede de parcerias que a APFAC constituiu para o seu sector de formação e sobre 
duas ações que se realizam em breve. E Assim terminamos, esperando ter con-
tribuído para mostrar que todos os envolvidos – de profissionais a consumidores 
– podem contribuir para dar mais qualidade à construção em Portugal.
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Associação Portuguesa de Fabricantes de Argamassas e ETICS
“Os profissionais têm de ser 

os agentes da mudança”

Luís Goucha é o novo presiden-
te da direção da APFAC e não 
tem dúvidas quanto às causas 
que a Associação vai continuar 

a abraçar: aumentar o conhecimen-
to sobre os cimentos-cola/adesivos, 
que muitas vezes são mal conhecidos 
pelo mercado e por isso mal escolhi-
dos para cada utilização, sobre a cor-
reta aplicação dos ETICS (Isolamento 
Térmico Compósito pelo Exterior) 
que, se for mal feita, gera problemas e 
patologias diversas e regular a prepa-
ração de argamassas em estaleiro, que 
não tem sido devidamente controlada. 
Nesta entrevista, em conjunto com o 
secretário-geral Paulo Ferreira, o pre-
sidente explica-nos os porquês des-
tas preocupações e mostra por que o 
consumidor deveria ser mais exigente.

O que considera mais 
importante para o 
desenvolvimento do sector?
Luís Goucha (LG) - De acordo com 
aquilo que observamos no mercado, 
na APFAC temos três preocupações 
fundamentais: os cimentos-cola, ou 
adesivos como também podemos 
chamar, são produtos ainda mal co-
nhecidos pelo mercado. Os profis-
sionais têm dúvidas quanto à escolha 
correta para cada utilização.
Outra preocupação tem a ver com 
os ETICS, ou sistemas de isolamento 
térmico compósito pelo exterior, que 
também nem sempre são bem apli-
cados em obra. E por fim, temos uma 
outra causa que se prende com as 
argamassas misturadas em obra, que 
geram grandes problemas de qua-
lidade, ambiente e de equidade do 
mercado. Obviamente há outras ati-
vidades próprias da associação, mas 

diria que estes três vetores são os que 
devemos destacar neste momento.

As argamassas misturadas em 
obra têm menos qualidade?
LG - Se a composição for a corre-
ta e estável ao longo do processo 
de fabrico, não, mas isso raramente 
acontece. Nem o responsável da obra 
pode assegurar que a mistura está a 
ser bem feita. E nós temos a certeza 
que tecnicamente é muito mais cor-
reto usar uma argamassa produzida 
em fábrica, com uma ficha técnica 
que corresponde a uma norma, uma 
ficha de segurança, uma Declaração 
de Desempenho e Marcação CE, etc. 

do que estar a fazer misturas em obra, 
sem controlo e sem registos. 
Paulo Ferreira (PF) – Esta questão 
das argamassas feitas em obra, por-
que nem sempre existem os mesmos 
recursos para o seu fabrico, pode ge-
rar o fabrico de um produto que não 
tem a mesma qualidade, logo são 
produtos diferentes e que o consu-
midor não consegue distinguir. Hoje 
estimamos que estas misturas feitas 
no estaleiro correspondem a 60% ou 
70% do mercado. E não é justo para 
os fabricantes, que seguem as nor-
mas europeias e são controlados por 
organismos independentes para a ob-
tenção das marcações CE, estejam a 
competir com quem fabrica em Obra. 
Esta situação não promove a melhoria 
da qualidade do nosso edificado.

E a APFAC acredita que 
é necessário acabar com 
as misturas no estaleiro?
LG – Não. O que nós queremos é que 
haja equidade no mercado; que as re-
gras sejam iguais para todos os inter-
venientes. Quem optar por misturar 
no estaleiro tem de cumprir as mes-
mas exigências, a Marcação CE, etc. 
Já há cerca de 7/8 anos que temos 
procurado atuar junto da tutela e das 
entidades oficiais. Já abordamos o 
assunto várias vezes e dão-nos razão, 
mas a mudança tarda. 

Falávamos no início em mais 
duas questões importantes 
para a associação, a dos 
cimentos-cola e a dos ETICS. 
Qual é o estado das coisas?
LG – São dois segmentos em que no-
tamos problemas semelhantes que 

Há três vetores primordiais para que o mercado das argamassas e ETICS se desenvolva de forma sustentável 
em Portugal e muito passa por aumentar o conhecimento do mercado sobre estes produtos 
e as suas aplicações. O novo presidente da direção da Associação Portuguesa de Fabricantes 

de Argamassas e ETICS (APFAC) realça a importância da formação dos profissionais e da regulação do 
mercado e lamenta que o consumidor não seja mais exigente quando compra ou reabilita um imóvel

Luís Goucha é o novo presidente da direção da APFAC

Existe uma 
grande 

variedade de 
cimentos-cola 

com muita 
qualidade, 

mas é 
fundamental 

saber utilizá-los
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são o da escolha correta do produto/
solução e sua aplicação em obra de 
acordo com as regras estabelecidas 
pelos fabricantes. Existe no mercado 
uma grande variedade de cimentos-
-cola com muita qualidade. Mas é 
fundamental saber utilizá-los, ou seja, 
escolher e aplicar bem cada um de 
acordo com as suas características e 
objetivos. Porque se um cimento-cola 
é mal escolhido para uma determina-
da aplicação, há riscos, que até podem 
resultar em acidentes. Imagine se cai 
uma peça cerâmica do revestimento 
de um prédio, por exemplo, de 20 ou 
30 metros de altura, é um problema 
muito grave. Normalmente as pato-
logias que surgem em obra têm a ver 
com a deficiente escolha da classe do 
cimento-cola aplicado para uma fun-
ção específica.
PF – É um problema em pelo me-
nos duas frentes: de segurança e de 
mercado. Muitos arquitetos e proje-
tistas já evitam utilizar revestimento 
cerâmico em fachadas, algo que nos 
preocupa e em que temos traba-
lhado nos últimos anos para garantir 
que o mercado conhece bem este 
tipo de produto e tem a informação 
suficiente para que a escolha seja a 
correta.
O mesmo se pode vir a passar com os 
ETICS, queremos que a sua aplicação 
seja feita de acordo as boas práticas, 
garantindo assim que a solução final 
cumpre com os requisitos iniciais.

Qual é o plano da APFAC 
para mudar a situação?
LG – Sobretudo a transmissão de 
conhecimento aos profissionais. E 
fazemo-lo em duas frentes: procu-
ramos esclarecer como reparar as si-
tuações em que os produtos já estão 

aplicados e se verificam  patologias. 
A Associação editou um guia sobe os 
ETICS e no nosso site há informação 
detalhada sobre as soluções e pato-
logias. Depois, para que o mercado 
mude realmente, temos permanente-
mente ações de formação em todo o 
país, sejam seminários, workshops ou 
cursos. É fundamental. 

A mudança passa primeiro 
pelos construtores?
LG – Sim, são eles os verdadeiros 
agentes da mudança, são quem esco-
lhe e aplica.

E a APFAC tem técnicos que 
possam fazer uma certa 
vigilância às obras?
PF – Não tem técnicos próprios mas 
todos os nossos associados têm es-

ses profissionais ao serviço dos seus 
clientes, que aconselham, explicam e 
visitam as obras. 
LG – Não faria sentido sermos fiscais 
de nós próprios. Embora a APAFC 
atue como um órgão regulador, mas 
não oficial, claro.

Estes procedimentos, 
podemos dizer errados, não 
se devem também a uma 
certa contenção de custos?
LG – Sim, mas com os problemas 
decorrentes de uma má escolha e 
aplicação acabam por ser muito mais 
custosos. E no fundo a poupança ini-
cial tem pouca expressão na obra.

E o consumidor, não tem 
uma palavra a dizer?
LG - O consumidor tem, ou deveria 
ter, um papel muito importante na 
medida em que é ele que compra ou 
reabilita um imóvel. Mas quando se 
chega a uma casa não conseguimos 
ver o que está por baixo da pintura.

Mas não tem de haver 
uma ficha técnica?
LG - Sim, e nessa ficha tem de estar 
tudo especificado, mas é raro o con-
sumidor português que sabe disto e 
que não só tem o direito como o dever 
de a pedir antes de decidir a compra.

Faria toda a diferença?
LG – Acredito que sim, mas ainda es-
tamos longe disso. Para os fabricantes 
é difícil chegar ao consumidor final, pois 
lidamos com os revendedores, aplica-
dores e construtores. Estes têm de ser 
os agentes da mudança. Nós estamos  

disponíveis para continuar o nosso tra-
balho de, em conjunto com todos os 
outros intervenientes, garantir que a 
nossa construção melhora os seus ní-
veis de qualidade e vai ao encontro das 
reais necessidades de todos.

A APFAC criou 
uma rede de 
colaboração 

para ministrar 
e planear 
os cursos 

e workshops 
que promove. 

Saiba mais 
na página 22

Reabilitação 
aumenta 

padrões de 
exigência?
Embora reconheça que 

“vivemos num mundo sem 
certezas”, Luís Goucha diz 

estar convencido que o sector 
da construção em Portugal 

está a entrar num novo ciclo, 
o da reabilitação. E que esta 
reabilitação vai muito para 

além dos centros históricos. 
“Em Portugal temos um 

parque edificado de 1930, 
40, 50 com bairros inteiros a 
precisarem de reabilitação. 
E uma vez que isto ocorre 

sobretudo em residências, o 
cliente final — o verdadeiro 

consumidor de construção — 
vai aumentar o seu standard 

de exigência. Já não ficará 
satisfeito com uma fachada 

maltratada, fissuras nas 
paredes, etc. É um aspeto 
em que a Associação quer 

tentar influir, possivelmente 
a médio, longo prazo”.

ETICS em Manual
Além de cursos específicos sobre ETICS, a APFAC 

criou o Manual de Aplicação de ETICS que 
disponibiliza a todos os associados (ver página 20). 
A publicação explica, em pormenor, as vantagens 
e os procedimentos de aplicação destes sistemas 

e pode ser descarregada em www.apfac.pt.
A Associação disponibiliza, também no 

seu site, diversas publicações de interesse, 
entre as quais Patologias, Atas de 

Congressos, Folhetos temáticos e Guias.
Formação Programa Build Up Skills para Instaladores de Isolamentos, em parceria com a Agência para a 

Energia (ADENE) e o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG)



6 ARGAMASSAS
ISOLAMENTOS TÉRMICOS

SAINT-GOBAIN WEBER
Produtos para o sucesso 

dos negócios de construção

A Saint-Gobain Weber, líder 
em soluções baseadas em 
argamassas, procura sem-
pre que a sua ação no mer-

cado e os produtos que promove se 
enquadrem nas oportunidades que 
o mercado apresenta, ajudando os 
seus parceiros a desenvolver o seu 
negócio com sucesso.
Neste contexto, destacam-se:
–  Os sistemas do tipo ETICS, desig-

nados weber.therm, que permitem 
proporcionar à fachada dos edifí-
cios uma capacidade de proteção 
térmica excelente, sendo mesmo 
considerados como as soluções 
referenciais neste tipo de objetivo, 
em projetos novos e especialmen-
te na renovação das construções 
existentes.

–  As soluções para renovação de 
revestimentos cerâmicos, em 
parede e pavimento, baseadas 
em cimentos-cola designados 
weber.col, especialmente de-
senhados para corresponder aos 
desafios colocados pelos novos 
tipos de materiais cerâmicos e 

suportes de colagem, procurando 
assegurar a segurança e durabili-
dade esperadas e uma facilidade 
de utilização que simplifique o 
trabalho do aplicador.

–  As argamassas de renovação de 
paredes antigas, designadas we-
ber.cal, especialmente desen-
volvidas para corresponderem às 
necessidades de compatibilidade 
com as características específicas 
dos materiais antigos e para cobrir 
um alargado leque de intervenções 
de reabilitação. Procuram corres-
ponder ainda à preocupação com a 
facilidade de utilização.

Produtos de destaque
Na área de renovação de revesti-
mentos cerâmicos, a Saint-Gobain 
Weber lançou recentemente um 
produto de colagem designado we-
ber.col ferma multi. Trata-se de um 
cimento-cola que permite a cola-
gem de um leque muito alargado de 
revestimentos cerâmicos (formatos 
e tipologia de material) sobre um 

conjunto também muito alargado de 
materiais de suporte em pavimentos 
ou paredes. Permite um elevado grau 
de versatilidade na resposta a situa-
ções muito variadas.
É de destacar, também na área do 
isolamento térmico em fachadas, o 
sistema weber.therm mineral. Esta 
solução combina um material isolan-
te em lã mineral de elevada eficiência 
térmica e acústica com resistência 
ao fogo, e argamassas de colagem, 
revestimento e acabamento de 
elevado desempenho. Trata-se um 
sistema combinado Saint-Gobain, 
incorporando o isolante fabricado 

O sector da construção em Portugal está a atravessar um momento de moderado otimismo, observando-se 
crescimentos com algum interesse da atividade global, com especial enfoque na que se relaciona com os edifícios.

Há duas temáticas que têm vindo a ser os motores da atividade dos materiais de construção, em concreto 
relacionado com a utilização em edifícios: a Eficiência Energética e a Renovação/Reabilitação

Sempre presente, também no digital
O Grupo tem também vindo a apostar no digital de forma a ter 
as suas soluções disponíveis 24 h/7 dias por semana e satisfazer 

as necessidades de todos os intervenientes da construção. 
Para isso está presente em várias plataformas online:

www.weber.com.pt  •  facebook/weber.pt
www.youtube.com/c/SGWeberPortugal 

pela Saint-Gobain Isover com as ar-
gamassas da Saint-Gobain Weber.

Segurança premiada
A Saint-Gobain Weber procura des-
tacar-se no mercado das soluções 
para a construção pela confiança 
que transmite aos seus utilizadores. 
A longevidade das relações, baseada 
nessa confiança e na sustentabilidade 
do sucesso das atividades e dos ne-
gócios, é a base da ideia que procura 
colocar em cada solução que desen-
volve e propõe ao mercado.
Por outro lado, a responsabilidade 
social, o cumprimento das regras de 
sustentabilidade ambiental e a preo-
cupação com a higiene e segurança 
no trabalho dos utilizadores são ingre-
dientes a incorporar permanentemen-
te nos produtos e na ação no mercado.
Estas preocupações foram compro-
vadas recentemente na atribuição 
pelo Grupo Saint-Gobain do galar-
dão “Centro Milionário” na área da 
Segurança no Trabalho ao Centro de 
Produção de Aveiro. Este galardão tra-
duz a ausência de acidentes de traba-
lho mortais ou com baixa ao longo de 5 
anos, entre outros objetivos e encontra-
-se atribuído a cerca de 257 das mais de 
950 instalações industriais no mundo. É 
com muito orgulho que a Saint-Gobain 
Weber Portugal ostenta este galardão.

Edifício Urbano renovado com a Gama Weber.cal 

na fachada

Ambiente de cozinha renovado com a solução de colagem weber.col ferma multi
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CAPPOTTO®

O Sistema de Isolamento Térmico da Robbialac

Cappotto® é um sistema que 
responde às crescentes exi-
gências de conforto hidro-
térmico, associadas às preo-

cupações com o consumo de energia 
e proteção ambiental. Isola termica-
mente a envolvente dos edifícios, de 
modo a minimizar as trocas de calor 
com o exterior.

Mais conforto
A melhoria do conforto térmico é sig-
nificativa, pois evita a fuga do calor 
das paredes para o exterior no Inverno 

e no verão impede a entrada de calor 
do exterior para o interior, proporcio-
nando um ambiente mais fresco e ga-
rantindo o conforto térmico nas casas, 
durante todo o ano. 

Menos gasto de energia
Deste modo, obtém-se uma diminui-
ção do custo da energia no que diz res-
peito ao aquecimento e arrefecimento 
da casa, pois permite que os ambien-
tes interiores mantenham temperatu-
ras adequadas ao longo de todo o ano 
sem intervenção de aparelhos climati-

zadores. O sistema Cappotto® contri-
bui para uma melhoria substancial da 
qualidade do ar interior da casa. Pode 
ser aplicado em projetos novos ou de 

reabilitação e, além da melhoria do 
desempenho energético dos edifícios, 
o sistema Cappotto® também traz be-
nefícios fiscais no IRS e IMI.

O sistema Cappotto® da Viero é um método eficaz para isolamento de paredes e protecção dos edifícios 
pelo exterior através da fixação de placas isolantes nas fachadas. Com a garantia Robbialac

ECONOMIA
POUPE ATÉ 30% DE ENERGIA

CONFORTO
TÉRMICO

MELHOR CLASSIFICAÇÃO

ENERGÉTICA E
(RE)VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL

IRS
IMI

BENEFÍCIOS
FISCAIS

MELHORIA

QUALIDADE  
DO AR INTERIOR

SOLUÇÃO EFICAZ NA

ELIMINAÇÃO  
DA HUMIDADE
DE CONDENSAÇÃO 
E PRECIPITAÇÃO

ANOS DE EXPERIÊNCIA

APLICA-SE POR FORA,
SENTE-SE POR DENTRO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES VÁ A www.tintasrobbialac.pt
Dirija-se a uma loja Robbialac mais perto de si ou ligue o 800 200 725.

anuncio-particular_2017_cappotto_AF.indd   1 04/04/17   17:42Argamassa02.indd   1 10-04-2017   12:14:44
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SECIL ARGAMASSAS
Soluções para Isolamento Térmico

No último século, a escolha 
para a construção de pa-
redes em Portugal passou 
pela alvenaria de pedra, 

betão armado, parede simples, pare-
de dupla com tijolo ou bloco, parede 
simples com isolamento térmico e até 
por soluções que passam pelo apro-
veitamento de estruturas metálicas 
pré-fabricadas. Na Secil Argamassas, 
a tecnologia tem acompanhado esta 
evolução graças ao conhecimento 
adquirido ao longo de 125 anos de his-
tória.

Conforto térmico e acústico
Em obras de reabilitação de paredes 
de alvenaria de pedra, a utilização de 
argamassas à base de Cal Hidráulica 
Natura (NHL) permitem manter a 
compatibilidade química, mecânica e 
física com os suportes. Mesmo com 
as limitações arquitetónicas que estes 
edifícios impõem, já é possível incre-
mentar o conforto térmico e acústico 
com argamassas que incorporam gra-
nulado de cortiça – Secil ecoCORK 
Lime – ou com granulado reciclado 
de poliestireno expandido – ISODUR.
Secil ecoCORK Lime é a solução ideal 
para a execução de rebocos leves em 
superfícies interiores e exteriores de 
paredes e tetos. Com a incorporação 
de cortiça melhoramos não só o isola-
mento térmico mas também o isola-
mento acústico (redução do ruído aos 
sons aéreos).

Isolamento térmico 
em habitação social
Os edifícios de habitação social são, 
na sua maioria, construídos com pare-
de simples ou dupla de tijolo ou bloco. 
Atualmente, a melhoria do conforto 
térmico e acústico dos habitantes 
tem concentrado uma parte significa-
tiva do investimento público. Para al-
cançar este conforto nas habitações, 
nas obras de reabilitação dos bairros 

sociais tem-se assistido à aplicação 
de isolamento térmico pelo exte-
rior ou interior com sistemas ETICS 
(Sistema Compósito de Isolamento 
Térmico pelo Exterior) ou de arga-
massas de desempenho térmico me-
lhorado, conhecidos como rebocos 
térmicos.

O ISODUR, argamassa térmica com 
desempenho melhorado, apresenta 
algumas vantagens face à aplicação 
de sistemas ETICS. Aliado à sua per-
formance térmica apresenta uma ele-
vada resistência mecânica ao impacto 
e flexibilidade, e adapta-se a qualquer 
forma arquitetónica. O elevado ren-
dimento, rapidez e facilidade de apli-
cação (por projeção mecânica ou ma-
nual como um reboco tradicional) são 

também uma mais-valia na escolha 
desta solução. A elevada permeabili-
dade ao vapor de água contribui para 
a diminuir largamente o risco de ocor-
rência de condensações, sendo um 
fator determinante na melhoria das 
condições do interior das habitações.
A aplicação contínua e estabilidade 
mecânica e dimensional do ISODUR 
permitem uma versatilidade de aca-
bamentos.

Tirando partido de uma sofisticada tecnologia, a Secil Argamassas tem acompanhado a 
evolução da construção de paredes do último século. Entre várias soluções para o conforto 

térmico e acústico, neste artigo falamos-lhe do ecoCORK Lime e do ISODUR

Igreja Paroquial de Santo André - Barreiro

Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal

O Secil ecoCORK 
Lime incorpora 
granulado de 

cortiça e o 
ISODUR é feito 

com granulado 
reciclado de 
poliestireno 
expandido 



ISOLAMENTO TÉRMICO PROJECTADO ISODUR

VANTAGENS

 ► Isolamento contínuo sem fixações ou colagens

 ► Aplicação de fácil e rápida projecção mecânica

 ► Resistência mecânica reforçada

 ► Eliminação das pontes térmicas planas

 ► Elevado desempenho na resistência ao fogo

 ► Ajuda a prevenir patologias higrotérmicas

O sistema ISODUR significa uma habitação mais confortável e para durar. 
Com uma incomparável facilidade de aplicação, este isolamento assegura 
uma elevada eficiência energética e forte resistência ao choque e ao fogo. 
Mais uma inovação SECIL.

RESISTÊNCIA TESTADA POR FILHOS, 
CONFORTO TESTADO PELOS PAIS.

secilargamassas.pt
secilpro.com

NOVA FORMULAÇÃOλ =0,050 (W/m.K)

Argamassa16.indd   1 10-04-2017   12:37:30
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CIMPOR | Uma empresa InterCement
O seu parceiro na reabilitação

O Novo Mercado da Construção 
e os Seus Desafios
Tem-se vindo a assistir nos últimos 
anos a uma alteração profunda no tipo 
de construção realizada nas nossas 
cidades. Se as obras até finais da 1.ª 
década do século XXI, consistiam em 
grande parte na construção de novos 
edifícios, a década atual tem revelado 
uma crescente influência de obras de 
recuperação e reabilitação de edifí-
cios existentes.
Esta evolução, fruto em parte das al-
terações no contexto económico e 
de uma crescente revalorização dos 
centros históricos, introduziu novos 
desafios no mercado da construção, 
a título de exemplo: materiais e técni-
cas construtivas, logística e proteção 
da envolvente.
As principais diferenças prendem-se 
com a drástica diminuição do espaço 
para estaleiro e consequente redução 
da capacidade de armazenamento de 
materiais e maior dificuldade de aces-
so às obras, nomeadamente viaturas 
pesadas de transporte de materiais e 
equipamentos. 
Nas intervenções de reabilitação, as 
técnicas e materiais a utilizar terão 
sempre de ser selecionadas em fun-
ção das condições existentes, mas 
muitas vezes, estas só são passíveis 
de ser identificadas após o início dos 
trabalhos. Este facto não só inviabiliza 
a utilização de determinados mate-
riais, como pode influenciar o orça-
mento inicial e tornar o planeamento 
da obra bastante mais difícil.

CIMPOR Argamassas  
Constituída no final dos anos 70 a 
Cimpor é uma marca de referência 
nacional e internacional no sector da 
construção. Desde os finais dos anos 
90, tem revelado sucessos diversos 
no desenvolvimento de soluções em 
Argamassa, tendo expandido a sua 

presença no mercado nacional, com  
a construção de duas fábricas de 
Argamassas Secas que lhe possibili-
tam responder às especificidades e 
tendências deste mercado.

O desenvolvimento contínuo de no-
vos produtos aliado ao conhecimen-
to e experiência adquirida junto dos 
seus clientes garantem um vasto le-
que de soluções permanentemente 
adaptadas à evolução verificada na 
construção.
No âmbito da reabilitação, existem 
inúmeros projetos edificados, mais 
recentemente e citando apenas 
alguns, temos o edifício Castilho 
15 e o Hotel Vincci Liberdade, em 
que foram utilizadas as Argamassas 
de Cal Hidráulica, concebidas es-
pecificamente para reabilita-
ção urbana em edifícios antigos. 
Complementarmente foram utiliza-
dos Cimentos-Cola e Tapa-Juntas 
Cimpor, destinados à aplicação de 
revestimentos cerâmicos ou pétreos. 
No que diz respeito à preparação 
dos pisos interiores foram aplicadas 
as Argamassas de Regularização de 
Pavimentos, que facilitam substan-
cialmente a aplicação dos materiais, 
com boas performances e custos 
controlados.

Podemos ainda realçar, por ser um 
projeto de raiz que se enquadra numa 
lógica de melhoria e valorização ur-
bana fora dos centros históricos, 
o Colégio Pedro Arrupe do Grupo 
Alves Ribeiro, construído pela pró-
pria empresa, localizado no Parque 
das Nações. Nesta obra foram apli-
cadas Argamassas Secas a Granel e 
em Saco, nomeadamente Reboco, 
Assentamento e Betonilhas. 
Para além das soluções de Argamassas 
Cimpor atrás mencionadas dis-
ponibilizamos ainda Barramentos 
para Rebocos, Argamassas de 
Impermeabilização e Betões Secos, 
sendo estes últimos direcionados 
para obras que não tenham condições 
para receber betão pronto. 
A CIMPOR encontra-se disponí-
vel para, em conjunto com os seus 
Clientes, encontrar as melhores so-
luções para os desafios de um sector 
que tem vindo a evoluir significativa-
mente nos últimos anos.

www.cimpor-portugal.pt

A Cimpor Argamassas disponibiliza um vasto leque de soluções, permanentemente adaptadas à 
evolução verificada na construção, propondo-se ser o parceiro ideal para cada obra. O seu departamento 

técnico está preparado para, em conjunto com os seus Clientes, entregar a melhor resposta aos 
desafios de um sector em constante mudança. Os exemplos aqui citados falam por si!

A crescente 
evolução do 

sector da 
construção 

trouxe novos 
desafios ao 

nível dos 
materiais 
e técnicas 

construtivas

Edficio Castilho 15 

Colégio Pedro Arrupe do Grupo Alves Ribeiro, 

construído pela própria empresa
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CIN
CIN-k: o sistema de isolamento térmico da CIN

O custo crescente da ener-
gia, o protocolo de Quioto 
e a necessidade de sus-
tentabilidade são alguns 

dos fatores que obrigam a uma forte 
redução no consumo energético, no-
meadamente no que diz respeito ao 
aquecimento e ao arrefecimento dos 
edifícios.
Neste contexto, a União Europeia pu-
blicou a Diretiva 2002/91/CE, que 
obriga os estados-membros a imple-
mentarem um sistema de certificação 
energética dos edifícios e a impor 
requisitos mínimos para o seu desem-
penho em termos de energia, tanto 
em construções novas como em edi-
fícios reabilitados. 

Uma solução para hoje
Sabendo que mais de 30% das per-
das e ganhos de calor de um edifício 
ocorrem através das fachadas, a CIN 
desenvolveu o sistema CIN-k, um 
sistema de isolamento térmico de 
fachadas amigo do ambiente, que ga-
rante uma maior eficiência energética 
na construção dos edifícios.
Conhecidos pela sigla ETICS, os sis-
temas de isolamento térmico pelo 
exterior são hoje reconhecidos, de 
forma incontestável, como uma solu-
ção técnica de alta qualidade.

Mais resistência 
e eficiência térmica
Assim, CIN-k é o sistema de isola-
mento térmico da CIN que melhora 
o desempenho energético dos edifí-
cios através da proteção das facha-
das, tornando-as mais resistentes 
às agressões atmosféricas e, acima 
de tudo, tornando-os termicamente 
mais eficientes. O isolamento térmico 
é constituído por uma placa de iso-
lante térmico, argamassa de fixação 
e regularização, rede que funciona 
como armadura do sistema, acaba-
mentos e acessórios diversos.

O sector dos edifícios é responsável pelo consumo de aproximadamente 40% da energia final na Europa 
e cerca de 30% em Portugal. Porém, mais de 50% deste consumo pode ser reduzido através de medidas 

de eficiência energética. Conheça aqui a solução CIN-k, para mais proteção e eficiência energética dos edifícios

As camadas do sistema CIN-k 

O CIN-k permite 
poupar até 

30% de energia 
e contribui para 

a redução do 
efeito de estufa

O sistema CIN-k permite uma maior 
economia na conta da energia, uma 
redução significativa do aparecimen-
to de humidade e bolor no interior dos 
edifícios, uma menor deterioração 
das paredes e a manutenção média 
das temperaturas interiores durante 
todo o ano. A sua eficiência valeu-lhe 
em 2012 a homologação do LNEC 
(Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil), entretanto renovada no final de 

2015, pelas suas características ami-
gas do ambiente, já que permite pou-
par até 30% de energia, contribuindo 
para a redução do efeito de estufa. 
Mais recentemente, o LNEC emitiu 
ainda a Avaliação Técnica Europeia 
(ETA) para o sistema CIN-k. Esta é 
uma especificação técnica de carác-
ter individual, vocacionada para apoiar 
a inovação tecnológica e responder a 
solicitações específicas do mercado.

Acabamentos para 
melhor estética
Disponível num leque variado de re-
vestimentos, CIN-k garante uma 
maior eficiência energética dos 
edifícios, sem descurar, no entan-
to, os aspetos estéticos, através dos 
acabamentos decorativos CARSO 
e ERALIT. CIN-k permite ainda cor-
responder às mais exigentes normas 
legais de certificação energética dos 
edifícios, com evidentes vantagens do 
ponto de vista económico e ambiental.
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Revestimentos Barbot
Aliam poupança e conforto

Barbotherm EPS e Barbotherm 
Cork são a resposta da Barbot 
às necessidades atuais do 
mercado da construção no 

que diz respeito aos revestimentos. 
Os dois produtos foram criados tendo 
em conta vários fatores, como a efi-
ciência energética das habitações, o 
comportamento térmico e acústico 
dos edifícios, sem abdicar do máximo 
conforto. Os dois inovadores sistemas 
de isolamento térmico e acústico as-
seguram uma poupança energética de 
até 30%. 
O sistema de isolamento térmico 
Barbotherm EPS permite manter uma 
temperatura ambiente ideal dentro 
das habitações durante todo o ano, 
evitando o recurso a aparelhos clima-
tizados. Por outro lado, assegura uma 
maior durabilidade do edifício, uma 
vez que proporciona uma proteção 
acrescida aos efeitos do clima, ga-

rantindo uma menor decomposição 
e menor acumulação de resíduos e de 
agentes poluentes atmosféricos.
Já o Barbotherm Cork, desenvol-
vido em parceria com a Amorim 
Isolamentos S.A., tira partido da ex-
celente capacidade de isolamento da 
cortiça, não apenas a nível energético, 

como acústico. Desenvolvido a partir 
de placas de aglomerado negro de cor-
tiça (placas de isolamento térmico), o 
sistema utiliza materiais ecológicos na 
sua composição, oferecendo assim um 
alto nível de desempenho. Trata-se de 
um sistema único, pois utiliza produtos 
100% made in Portugal.
Os sistemas Barbotherm EPS e 
Barbotherm Cork cumprem as nor-
mativas exigidas a nível europeu, 
estando homologados pelo LNEC, 
segundo a norma europeia ETA004 
– European Technical Approval, cer-
tificação para isolamento térmico 
ETICS (External Thermal Insulation 
Composite Systems), do organis-
mo EOTA – European Organisation 
for Technical Approvals. O sistema 
Barbotherm EPS também recebeu 
a Homologação ETA – Aprovação 
Técnica Europeia, que comprova os 
seus atributos na reação ao fogo, 

“O Barbotherm 
EPS permite 
manter uma 
temperatura 
ideal dentro 

das habitações 
durante todo 

o ano”

condutibilidade térmica, resistência à 
compressão, absorção de água e per-
meabilidade ao vapor de água. 
Estas duas soluções Barbot têm con-
quistado a preferência dos portugue-
ses, não apenas para a nova constru-
ção mas também para a reabilitação 
de edifícios. A cor de acabamento 
pode ser escolhida pelo cliente, atra-
vés de uma paleta composta por mais 
de 30 mil cores.
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CTCV
Por um habitat mais sustentável

Com competências nas áreas 
de Medição & Ensaio, Pro-
cessos & Sistemas Inova-
ção e Formação, o Centro 

Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, 
CTCV tem uma equipa multidiscipli-
nar capaz de suportar os seus parcei-
ros em toda a cadeia de valor.

Laboratório de Ensaios 
e Produtos
No âmbito da Medição & Ensaio, o 
CTCV conta com o seu Laborató-
rio de Ensaios de Produtos (LEP) que 
está preparado para a realização de 
ensaios na esfera do habitat a cerâ-
micos, vidro, pedras e agregados, be-
tões, argamassas e adesivos. 
O LEP/CTCV tem parcerias com o 
CSTB – marcação NF-UPEC (pavi-
mentos cerâmicos), a CERTIF – mar-
ca produto certificado e marcação CE 
– e a AMECA – marcação DOT de 
vidro automóvel.
No que diz respeito a argamassas, o 
LEP tem competência em ensaios 
pelas seguintes normas: adesivos para 
colagem de ladrilhos – EN 12004 (en-
saios de aderência inicial e após di-

ferentes tratamentos – água, calor e 
gelo/degelo; deformação transversal; 
tempo aberto; deslizamento; poder 
molhante), argamassas de rebocos 
– EN 998-1 (resistência mecânica; 
massa volúmica (pasta e endurecido; 
teor de ar; consistência; absorção de 
água por capilaridade; permeabilidade 
ao vapor de água; aderência), arga-
massa de assentamento - EN 998-2 
(resistência mecânica; consistência; 
massa volúmica, absorção de água por 
capilaridade; permeabilidade ao vapor 
de água; aderência), argamassas de 

regularização - EN 13813 (resistên-
cia mecânica; resistência à abrasão) e 
membranas de impermeabilização – 
EN 14891 (ensaios de aderência inicial 
e após diferentes tratamentos – água, 
calor e gelo/degelo, água de cal; pe-
netração de água; fissuração).

Qualidade certificada
O LEP encontra-se ainda acreditado 
pelo Instituto Português da Acredita-
ção (IPAC) para a realização de ensaios 
aos diferentes tipos de argamassas. 
É um organismo (laboratório) notifi-
cado no âmbito do Regulamento dos 
Produtos da Construção (Reg. N.º 
305/11 da UE) para marcação CE dos 
Produtos da Construção. - NB 0855, 
nas áreas das EN 12004 e EN 14891.
Desenvolve também estudos de 
patologias na Construção, em par-
ticular, patologias relacionadas com 
o comportamento de argamassas e 
a sua interação com pavimentos e 
revestimentos cerâmicos (ex. des-
prendimentos e fissuração, entre 
outros).
(http://www.ipac.pt/pesquisa/ficha_
lae.asp?id=L0151).

O Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, CTCV tem por missão a promoção da inovação e do 
desenvolvimento das capacidades técnicas e tecnológicas das indústrias e serviços da esfera do habitat.

Somos uma entidade do sistema científico e tecnológico com competência para o apoio à inovação nas empresas

Compressão Corte Permeabilidade

O CTCV e 
a APFAC

O CTCV colabora com 
a APFAC, no âmbito da 
formação “Aplicação 

de Colas para Ladrilhos 
Cerâmicos (Cimentos-
cola e outras)”, quer na 

demonstração prática de 
ensaios de arrancamento 
através da utilização do 
ensaio “pull-off” quer 

no desenvolvimento da 
componente cerâmica, 

nomeadamente na 
caracterização dos diferentes 

produtos cerâmicos 
utilizados na Construção.

CTCV conta 
com o seu 
Laboratório

de Ensaios de 
Produtos (LEP) 

que está
preparado para 

a realização 
de ensaios
na esfera 

do habitat a 
cerâmicos,

vidro, pedras 
e agregados, 

betões,
argamassas 
e adesivos

(http://ec.europa.eu/enterprise/
newapproach/nando/index.cfm?-
fuseaction=notification.pdf&dir_
id=33&ntf_id=261330)
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Diera
50 anos de qualidade e serviço

Na Diera tudo começou há 
50 anos com a produção 
de tintas e vernizes para 
a construção e indústria 

de mobiliário. Uma década depois a 
empresa criou uma unidade indus-
trial para o fabrico de argamassas de 
cimento e, já no final dos anos 90, a 
aquisição de uma unidade de produ-
ção para o fabrico de argamassas de 
juntas, permitiu-lhe reforçar o seu ca-
tálogo com soluções para a colagem e 
betumação de azulejos.
 Na última década, fruto do investi-
mento em meios de produção e pes-
quisa, a empresa alargou a sua gama 
de produtos para o segmento das 
argamassas técnicas e, desde en-
tão, tem vindo a reforçar a aposta na 
investigação e desenvolvimento de 
novos produtos com especial desta-
que para o mercado da renovação e 
reabilitação, e do isolamento térmico, 
no qual opera desde 2010.

Um caso único no sector
A Diera pode considerar-se um 
caso único no sector das empre-

sas de materiais de construção em 
Portugal, na medida em que possui 
um binómio de produtos e soluções 
que abrangem todas as etapas da 
obra, seja nova ou de renovação. 
As suas linhas de produtos incluem 
desde as gamas mais básicas, como 
rebocos de revestimento, até às 
mais complexas, como colas de ele-

vadas prestações, cimentícias ou de 
reação química.
Adicionalmente, o seu vasto catálogo 
de tintas e vernizes, complementadas 
com produtos vocacionados para a in-
dústria da cortiça (sapatos, carteiras, 
tapetes, etc.), oferece gamas trans-
versais a todas as fases da obra, desde 
a base até à cobertura.

Apoio técnico em todos 
os momentos
O departamento técnico da Diera é 
composto por profissionais com com-
petências para avaliar a necessidade dos 
clientes em função dos objetivos e da 
conjuntura estrutural de cada obra. Além 
do apoio na escolha da solução adequa-
da a cada situação, a flexibilidade para 

Com duas unidades fabris em Leça da Palmeira e uma em Santo Tirso, a Diera é uma empresa 
100% portuguesa que desde 1967 oferece ao mercado os melhores produtos. Focada no 

desenvolvimento de novas soluções ligadas à área do isolamento térmico (ETICS), investe em 
soluções personalizadas e acompanha os clientes em todas as fases de uma obra

Parque da Ciência e Inovação, Ílhavo

Conjunto Habitacional, Matosinhos

Os produtos 
em destaque 

para 2017
 

Com uma série de 
produtos especialmente 

vocacionados para o 
mercado da reabilitação, a 
Diera destaca atualmente 
os sistemas compósitos de 
isolamento térmico pelo 
exterior DIERATHERM e 

DIERATHERM+, compostos 
pelos produtos DIERA 
TH THERM (cimento-

cola), DIERA TH ARGTEC 
(argamassa de revestimento 

final), PRIMÁRIO RV 
PLASCRYL (primário 

promotor de adesão) e 
DIERA RV PLASCRYL MÉDIO/

FINO (RPE: Revestimento 
Plástico Espesso Decorativo).

Estes sistemas foram 
homologados pelo 
LNEC – Laboratório 

Nacional de Engenharia 
Civil (DH 932) e certificados 

com a Avaliação Técnica 
Europeia (ETA 14/0363). 

Conheça toda a gama 
de produtos Diera 
em www.diera.pt
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O mercado e o futuro 
em 3 perguntas

JOSÉ SEVERO, engenheiro e diretor de Operações da Diera, comenta 
a atualidade do Mercado e revela como a empresa pretende manter a 
sua solidez

Como vê o mercado da construção português hoje?
O sector da construção está a atravessar um período de alguma inde-
cisão: com alguns indicadores positivos de crescimento, por um lado, e 
com o fraco investimento nas obras públicas e as alterações nas regras 
do IMI e das despesas com imóveis dedutíveis no IRS, por outro, que 
podem quebrar este frágil crescimento.

E o que se prevê no futuro próximo?
Penso que haverá um crescimento sustentado, cada vez mais assente 
em soluções na área dos ETICS e da reabilitação. 

A solidez da Diera continuará a ser uma mais-valia?
Este ano a empresa completa 50 anos de existência, uma data marcan-
te e, sem dúvida, um sinal claro da nossa sustentabilidade e capacidade 
de adaptação às evoluções e solicitações do mercado. Temos uma es-
tratégia definida desde a nossa fundação que passa pelo respeito por 
todos os intervenientes do mercado, pelo fortalecimento das parcerias 
com os nossos clientes e pela aposta constante na implementação e 
divulgação das boas práticas de aplicação e construção. O objetivo é 
conseguirmos, todos, fazer mais e melhor.

“Queremos criar uma 
proximidade cada vez maior 

com os nossos clientes, dando-
lhes o apoio necessário para 

o desenvolvimento e ganho de 
negócios de valor acrescentado”,
José Severo, diretor de Operações

Hotel Vila Galé, Porto

Universidade de Aveiro

desenvolver soluções de raiz, este apoio 
técnico é personalizado e transversal à 
duração da obra ou até para além dela.

Preservar o ambiente 
desde a fundação
Desde a sua fundação que a Diera tem 
bem presente no seu ADN a preocu-

pação com o meio ambiente, sen-
do o seu logótipo uma folha de hera 
estilizada. No plano estratégico de 
negócio, esta preocupação tem-se 
traduzido no desenvolvimento de so-
luções sustentadas que potenciem a 
eficiência energética e a preservação 
ambiental.
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ETICS
Os sistemas do conforto 

e da eficiência energética

Poder estar confortável em 
casa, sem frio no inverno nem 
calor no verão, é uma realida-
de que a maioria dos europeus 

conhece, mas que, em Portugal, ain-
da não é comum. Para a Associação 
Portuguesa dos Fabricantes de 
Argamassas e ETICS - APFAC, esta é 
uma realidade que tem de ser invertida, 
pois as vantagens estão a ser perdidas 
e estes sistemas poderão começar a 
sofrer de alguma falta de credibilidade 
por parte do mercado.
A APFAC – Associação Portuguesa 
de Fabricantes de Argamassas e 
ETICS promove ações de formação e 
edita publicações no sentido de sen-
sibilizar os profissionais para a neces-
sidade de uma aplicação conforme 
as indicações de cada material. Ao 
mesmo tempo, procura transmitir o 
conhecimento necessário para que os 
problemas sejam evitados a montan-
te. E defende que, se bem seleciona-
dos e aplicados, os ETICS permitem 
poupar energia e ter todo o conforto 
no interior, dando à construção mais 
eficiência energética.

ETICS com razão de ser
ETICS é, na verdade, a sigla para a ter-
minologia inglesa External Thermal 
Insulation Composite Systems, ou 
Sistemas Compostos de Isolamento 
Térmico Exterior. Significa que é pos-
sível fazer o isolamento térmico de um 
edifício com a simples aplicação de um 
sistema por fora do mesmo. São, sim-
plesmente, sistemas compostos por 
várias camadas que, depois de monta-
dos, constituem uma nova parede com 
fortes componentes de isolamento. 
Assim, ajudam a que no interior das 
casas, escritórios e armazéns o frio do 
inverno e o calor do verão fiquem do 

lado de fora. A temperatura mantem-
-se estável durante todo o ano, trazen-
do mais conforto e custos energéticos 
claramente menores. 

Mercado desperdiça 
oportunidades
A colocação de ETICS de forma me-
nos correta gera situações problemá-
ticas para o mercado e para o próprio 
sistema. Das patologias que têm de 
ser tratadas e comprometem a qua-
lidade final da solução, o isolamento 
deficiente não permite que haja ver-
dadeira economia de energia. Noutras 
palavras, estão a ser desperdiçadas as 
vantagens dos sistemas e deitado ao 
lixo o conforto e a eficiência energé-
tica dos edifícios em Portugal.

Fazer bem feito
A instalação de ETICS tem preceitos 
e pontos que têm de ser cumpridos:
-  O nivelamento e preenchimento de 

fissuras ou desníveis das superfícies 
de suporte;

-  A utilização da argamassa adequa-
da, aplicando-a na área indicada de 
cada camada;

-  O barramento da argamassa de re-
vestimento com uma talocha em 
inox; 

-  O cuidado com o acabamento final.
Obviamente que num artigo desta 
natureza não poderíamos esgotar o 
assunto nem explicar em pormenor 
como proceder em cada fase da apli-
cação ou constituição de um Sistema 
ETIC. E, tal como referido no artigo 
inicial desta revista, a APFAC dispo-
nibiliza o seu Manual de Aplicação de 
ETICS em www.apfac.pt, onde expli-
ca em pormenor como conseguir o 
melhor resultado do isolamento.

A importância do isolamento térmico dos edifícios é reconhecida em toda a Europa e, em 
Portugal, a instalação de sistemas de isolamento pelo exterior é crescentemente utilizada 

há cerca de 10 anos. No entanto, a sua aplicação é muitas vezes feita de forma errada o que 
compromete a qualidade e a eficiência e não permite toda a poupança de energia possível

Vantagens dos Sistemas ETIC
Quando bem aplicados os Sistemas de Isolamento Térmico 

pelo Exterior apresentam as seguintes vantagens:
• Eliminação de pontes térmicas e redução do 

risco de condensações interiores  
• Proteção das alvenarias e elementos estruturais 
• Melhoria do conforto térmico no inverno e no verão 
• Economia de energia e respeito pelo meio ambiente 
• Reabilitação sem desalojamento 
• Renovação estética 
• Reparação de defeitos  

Parede de alvenaria

Reboco

Argamassa adesiva

Placa isolante

Argamassa de 
revestimento

+

vidro antialcalina

Primário

Cantoneira de 
reforço

Acabamento colorido
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FORMAÇÃO APFAC
Uma rede de especialistas 

a formar especialistas

Tendo o seus associados como 
atores principais, a APFAC criou 
uma rede de colaboração para 
ministrar e planear os cursos e 

workshops que promove. Fazem parte 
várias entidades especialistas como a 
Agencia para a Energia, ADENE; Cen-
tro Tecnológico da Cerâmica e do Vi-
dro, CTCV; Instituto de Investigação 
e Desenvolvimento Tecnológico para 
a Construção, Energia, Ambiente e 
Sustentabilidade, ITeCons; Centro de 
Formação Profissional da Indústria da 
Construção Civil e Obras Públicas do 
Norte, CICCOPN, bem como, no meio 
académico, o Laboratório Nacional de 
Engenharia e Construção, LNEC, e a Fa-
culdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, FEUP, e outras Universidades 
com o cursos de Engenharia Civil e Ar-
quitetura. Confira a agenda das próximas 
Ações de Formação:

Com o objetivo de dar mais qualidade ao sector da construção, a Associação Portuguesa de Fabricantes de 
Argamassas e ETICS, APFAC promove ações de formação especializadas em parceria com diversas entidades

Formação sobre Colagem de Cerâmica feita pela APFAC/CTCV no CICCOPN

Próximas edições:
Em junho:
• Patologias do sistema ETICS. 
•  Técnicas de diagnóstico para a 

avaliação do desempenho energé-
tico de edifícios. 

•  Técnicas de diagnóstico in situ de 
apoio à reabilitação de edifícios.

•  Regulamento de desempenho 
energético de edifícios de habi-
tação – REH. Últimos desenvolvi-
mentos e Folha de cálculo PTnZEB. 

Em setembro:
•  Certificação energética 

de edifícios existentes. 
•  Medidas de melhoria da eficiência 

energética e da qualidade 
do ar interior em edifícios.

• Simulação higrotérmica – WUFI.

Em outubro:
•  Manual de apoio ao projeto 

de reabilitação de edifícios 
(Prática profissional).

•  Tratamento da humidade 
ascensional em edifícios antigos. 

•  Controlo da humidade relativa 
em museus.

• Reabilitação de edifícios escolares. 

Em novembro:
• Coberturas verdes. 
• Coberturas em terraço. 
•  Dimensionamento térmico de 

vidros – choque térmico.
• Humidade de condensação.

Local:
Todos os cursos terão 
lugar na FEUP.

Curso de Instalador de ETICS 

Destinado a Instaladores de 
ETICS, com pelo menos um ano 
de experiência em obra, visa 
proporcionar aos participantes 
a aquisição e atualização de 
conhecimentos teóricos com 
uma forte componente prática 
de instalação de ETICS. Serão 
também abordadas as opções 
mais eficientes que possibili-
tem a redução dos consumos 
energéticos e uma melhoria no 
conforto térmico e acústico 
nas habitações por intermédio 
da instalação de ETICS. 

Próximas edições:
Em maio:
04 a 16 de maio; 31 de 
maio a 05 de junho 
Local: CICCOPN (Maia)

Ações de Formação em 
Patologia e Reabilitação

São ministradas ao longo deste 
ano pelo Laboratório de Física das 
Construções do Departamento de 
Engenharia Civil da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Por-
to, FEUP.
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