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Construir o futuro
NUM CONTEXTO em que a pandemia de
covid-19 veio abalar, transversalmente,
as estruturas de todos os quadrantes da
sociedade e da economia, o sector das
argamassas de construção e ETICS (Sistema
de Isolamento Térmico pelo Exterior) mantém
firme o seu percurso de consolidação no
mercado português, o qual tem vindo a ser
particularmente evidente nos últimos anos.
Um dos esteios desta robustez assenta
no papel da Associação Portuguesa de
Fabricantes de Argamassas e ETICS (APFAC),
encarregue de promover as argamassas
de construção e os ETICS (Sistema de
Isolamento Térmico pelo Exterior) junto dos
agentes económicos e instituições diversas,
representando os associados e defendendo
os seus interesses e do sector, sem prescindir
de manter a fasquia elevada em termos
de qualidade nesta matéria. A primeira
pedra deste “Dossiê Especial Argamassas
& Isolamentos Térmicos” é lançada,
precisamente, com a entrevista a Mário
Jordão, diretor executivo da APFAC, o qual,
versando sobre a missão desta associação,
frisa, entre outros temas, a necessidade de
repensar o controlo do processo de produção
das argamassas de estaleiro, as vantagens de
utilização do sistema ETICS e a importância
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do rigor na aplicação de cerâmicas.
Acolhendo, igualmente, as perspetivas de
alguns dos players de maior relevo neste
segmento, este caderno prossegue com o
testemunho da SECIL, que chama a atenção
para a família SECILTEK e as suas 13 gamas
de soluções de construção, as quais voltam
a dar que falar no sector, dando forma às
ideias de cada um, seja qual for o projeto.
Por seu turno, a CIMPOR orgulha-se
de oferecer ao mercado uma gama de
cimentos-cola em que se encontram
claramente separados os produtos mais
adequados para aplicação em exteriores – a
gama CIMFLEX – dos produtos convencionais
adequados apenas para colagem em
interiores – o CIMBASIC e o CIMPRO.
Já a Diera convida os leitores a debruçar-se
sobre a gama de soluções técnicas Diera Easy
Solutions, a qual se destaca por ter produtos
de fácil aplicação, amigos do ambiente e
com um excelente rácio preço/qualidade.
Finalmente, espaço ainda para a MAPEI dar
a conhecer o inovador MAPETHERM, um
sistema de elevadíssima qualidade, composto
por materiais testados, comprovados e
certificados para garantir um resultado fiável
e duradouro, sem prescindir do conforto
térmico e da poupança energética.
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APFAC

"Urge repensar o controlo
do processo das argamassas
de estaleiro"
DEFENDENDO OS PADRÕES DE QUALIDADE DO SECTOR, A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS FABRICANTES DE ARGAMASSAS E ETICS (APFAC)
ALERTA PARA O "PESO EXCESSIVO" QUE AS ARGAMASSAS PREPARADAS EM OBRA CONTINUAM A TER NO MERCADO NACIONAL, ONDE
REPRESENTAM MAIS DE 65% DAS ARGAMASSAS PRODUZIDAS. AS VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ETICS E A IMPORTÂNCIA DO RIGOR
NA APLICAÇÃO DE CERÂMICAS SÃO OUTROS DOS TEMAS ABORDADOS, EM ENTREVISTA, POR MÁRIO JORDÃO, DIRETOR EXECUTIVO DA APFAC

PÁGINA 4

QUE PAPEL CABE À APFAC NO
SECTOR DA CONSTRUÇÃO
E QUAIS OS PRINCIPAIS
FOCOS DA SUA ATIVIDADE?
A missão da APFAC é a de
promover as argamassas de
construção e os ETICS (Sistema
de Isolamento Térmico pelo
Exterior) junto dos agentes
económicos e instituições
diversas, representando os
associados e defendendo os
seus interesses e do sector,
contribuindo para a manutenção
dos níveis de qualidade exigidos
pela diretiva europeia dos
produtos de construção.
De acordo com a sua estratégia
atual, a APFAC centra a sua
atividade em três segmentos
principais: argamassas
preparadas em obra versus
argamassas fabris; colagem de
pavimentos e revestimentos;
isolamento térmico – ETICS.
POR CONTA DA CONJUNTURA
ATÍPICA DITADA PELA
PANDEMIA DE COVID-19, O
ANO DE 2020 IMPACTOU
PROFUNDAMENTE EM TODAS
AS ÁREAS DA SOCIEDADE
E DA ECONOMIA. DE QUE
FORMA É QUE O SECTOR DA
CONSTRUÇÃO SE ADAPTOU
AOS DESAFIOS ENFRENTADOS
E QUE BALANÇO É POSSÍVEL
FAZER DO ANO QUE PASSOU,
EM PARTICULAR NO QUE
TOCA AO NEGÓCIO DAS
ARGAMASSAS E ETICS?
O sector da construção registou
crescimento em pleno ambiente
de pandemia. Durante algum
tempo, o sector foi recetor de
mão de obra transferida de outros
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"A APFAC DEFENDE
A CRIAÇÃO DE
REGULAMENTAÇÃO
PRÓPRIA, QUE
ESTABELEÇA REGRAS
PARA O FABRICO
DE ARGAMASSAS
DE ESTALEIRO"

sectores económicos. Numa
situação deste tipo, o grande
desafio que se apresentou às
empresas foi o de continuarem
a prestar um bom serviço, com
tantas restrições impostas pela
pandemia de covid-19. Nas
empresas, combinaram-se funções
em teletrabalho com outras que
impunham presença física. De

forma diferente conseguiram-se
cumprir tarefas à distância, com
tudo o que isso implica a nível de
reafetação de equipamentos e
comunicações, e mantiveram-se
tarefas com a presença dos
colaboradores nos seus postos
de trabalho, que obrigaram a
exigentes medidas de segurança
quanto ao afastamento físico,
higienização e a adaptação
dos locais de trabalho. Há que
enaltecer a grande capacidade
de adaptação e resposta
rápida dos portugueses, mas
tal não é uma surpresa! É uma
qualidade reconhecida.
O negócio de argamassas e
ETICS decorreu, portanto,
com crescimento e finalizou o
ano com boas perspetivas. As
empresas estão apreensivas e

expectantes sobre de que forma
o futuro manterá algumas das
referidas rotinas criadas pela
pandemia, como os canais
de distribuição se alterarão e
os atores se reorganizarão, e
de que forma um refrear da
economia os afetará e quando.
A APFAC desenhou algumas
estratégias para apoiar
os seus associados neste
contexto, especificamente
partilhando informação relativa
a regulamentação de forma
imediata, permitindo aos
associados estar em cumprimento
legal e responderem positivamente
às exigências. Algumas
iniciativas partilhadas com outras
instituições, nomeadamente
webinars, substituíram as ações
físicas a nível de formação.

12/04/2021 11:46:27

ESPECIAL

argamassas

ISOLAMENTOS TÉRMICOS

Conforme referido, felizmente
a atividade regular do sector
manteve muito ocupados os
nossos associados. A resposta à
situação pandémica tem sido um
grande desafio, mas o empenho
das empresas tem permitido
manter bons níveis de serviço
A ESSE PROPÓSITO, COMO
É QUE PERSPETIVAM
O ANO DE 2021?
Existe uma confortável carteira
de obras. Muitas construtoras
e aplicadores especializados
apresentaram um planeamento
seguro para o ano em vigor,
pelo menos no que concerne
ao primeiro semestre. Se o
Estado apoiar os cidadãos
com medidas especificas que
promovam a ocupação das
empresas, poderemos ficar mais
descansados. Nomeadamente,
medidas que envolvam a
subvenção ou comparticipação
do Estado na renovação do
parque habitacional, na melhoria
do conforto das habitações e
da eficiência energética podem
dinamizar a atividade deste sector
e, ao mesmo tempo, ter um efeito
positivo na sustentabilidade
do referido parque.

PROMOVER A QUALIDADE
DO SECTOR
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"O SISTEMA
ETICS GARANTE
MAIOR EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA, O QUE
CONSTITUI, POR SI SÓ,
UM FATOR PROMOTOR
DE SUSTENTABILIDADE"

outras entidades. Recentemente,
estabeleceu um protocolo
com a ADENE – Agência para a
Energia, no âmbito do sistema
de etiquetagem energética
dos produtos (SEEP). Existe um
enorme potencial neste sistema,
o qual promove a eficiência
energética e o conforto, e
bem-estar dos cidadãos nas
habitações portuguesas.
Já ao nível das argamassas
preparadas em obra ou de
estaleiro, a situação é muito
preocupante. Ainda proliferam
argamassas preparadas em obra,
sem controlo das matérias-primas,
do processo e dos produtos
preparados. Obviamente, o
resultado final fica comprometido
e tem implicações muito negativas
na qualidade das construções

e do ambiente, inclusive. Urge
repensar o controlo do processo
das argamassas de estaleiro. O
mercado precisa de se adaptar
às práticas corretas e atuais.
Neste aspeto, Portugal continua
atrasado face ao resto da Europa.
EM MATÉRIA DE ISOLAMENTOS
E PRODUTOS TÉRMICOS
APLICADOS, QUAL É
O PANORAMA?
De uma forma muito simples e
breve poderemos descrever o
ETICS com um sistema composto
por componentes fabricados,
que se aplicam com um sistema
único. Este sistema envolve:
argamassa para a colagem
e para o revestimento, placa
isolante térmica e acabamento
(revestimento espesso colorido).
Num tempo em que a poupança
energética está na ordem do
dia, os sistemas ETICS têm
conquistado o mercado. Quer
em construção nova quer em
reabilitação, a utilização do
ETICS tem registado um enorme
crescimento. A APFAC apela
à utilização deste sistema,
como uma forma de melhorar o
conforto térmico das habitações e

DE QUE MODO É QUE O
COMPROMISSO COM A
SUSTENTABILIDADE É UMA
REALIDADE NO SECTOR DAS
ARGAMASSAS E ETICS?
O sistema ETICS garante maior
eficiência energética, o que
constitui, por si só, um fator
promotor de sustentabilidade.
Em particular, o sistema ETICS
contribui para a redução das
emissões de gases com efeito de
estufa, nomeadamente CO2.
Atualmente, a sustentabilidade
e a preservação do ambiente
constituem um desafio transversal
Continua na página seguinte »
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UMA DAS BANDEIRAS DA
APFAC PASSA POR PROMOVER
A QUALIDADE NO SECTOR
DAS ARGAMASSAS E ETICS.
COMO AVALIA ATUALMENTE
O COMPORTAMENTO DO
SECTOR, A ESTE NÍVEL?
Tem havido uma grande evolução
a este nível. Ao nível do ETICS,
o mercado português cresce e
apresenta níveis muito elevados
de implantação do sistema. A
aplicação de m2 per capita é
muito elevada. Por exemplo,
o mercado português está
muito mais desenvolvido que
o vizinho mercado espanhol,
neste aspeto, sendo superior,
em termos absolutos. Neste
contexto, a APFAC preocupa-se
com a qualidade de aplicação
do sistema, encarregando-se da
divulgação das boas práticas.
A este propósito, promove,
designadamente, ações de
formação e esclarecimento, de
forma isolada e em parceria com

MÁRIO JORDÃO, diretor executivo da APFAC

promover a poupança energética,
entre as inúmeras vantagens
que os ETICS apresentam.
Em 2018, a APFAC atualizou
o manual de aplicação ETICS
e, no início de 2021, este foi
reeditado. Atribuindo um papel
mais ativo ao consumidor final,
a APFAC preocupa-se com o
apoio à decisão do consumidor
quanto à aquisição do sistema e,
neste sentido, associações e os
organismos estatais/entidades
oficiais poderão auxiliar. Está
em análise também o retorno
financeiro garantido pela
poupança energética que está
associada à aplicação do sistema
ETICS. Por um lado, temos uma
boa decisão do ponto de vista
técnico, garantido poupança
energética, um assunto que vai
além da esfera familiar e toca a
sustentabilidade da sociedade.
Por outro lado, temos uma
boa decisão do ponto de vista
financeiro, porque a aquisição do
sistema permite uma poupança
efetiva no orçamento familiar.
Estas decisões poderão ser
influenciadas através da criação de
incentivos à instalação do sistema
ETICS, cabendo aqui às entidades
estatais um papel determinante.
A APFAC publicou um filme
sobre a aplicação do sistema.
Para além destas ferramentas,
a APFAC editou os pormenores
construtivos do sistema, para
que os arquitetos, prescritores
e outros agentes do sector os
possam utilizar na sua atividade
normal. O leitor pode aceder
ao site da APFAC e descarregar
estes documentos. Mais
informações em www.apfac.pt.
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« Continuação da página anterior

aos diferentes sectores de
atividade, influenciando as
escolhas empresariais, assim
como comportamentos e
hábitos de consumo. O sector da
construção não é alheio a esta
realidade, onde as atividades
são cada vez mais controladas e
apoiadas em organismos como o
Comité Europeu de Normalização
(CEN), que desenvolve normas
internacionais, ou enquadradas
no Regulamento dos Produtos
da Construção com aplicação
direta e obrigatória em todos
os estados-membros.
No sector das argamassas,
em particular nas argamassas
preparadas em obra, o desafio
é muito maior e as más praticas
roçam o impraticável do ponto
de vista de sustentabilidade e
desrespeito ambiental, desde a
utilização e comercialização de
matérias-primas não controladas
aos produtos preparados.
Quem não conhece esta
realidade de um estaleiro em
plena rua, no meio da urbe?

PÁGINA 6

ARGAMASSAS DE
ESTALEIRO VERSUS
ARGAMASSAS FABRIS

COMO JÁ FRISOU, O RIGOR
DE PREPARAÇÃO DAS
ARGAMASSAS É UMA DAS
PREMISSAS DEFENDIDAS
PELA APFAC. QUE AVANÇOS
SE TÊM REGISTADO A
ESTE PROPÓSITO?
É incontornável que caminhemos
para atividades mais controladas
e normalizadas. Todavia, em
Portugal assiste-se a um peso
excessivo das argamassas que
são preparadas em obra, as quais,
atualmente, superam 65% do
total de argamassas produzidas.
Existe espaço para as argamassas
preparadas em obra, mas para
aspetos muito específicos e
pouco representativos. Esta não
deveria ser a prática regular. Está
mais do que comprovado que a
preparação atual e rotineira em
estaleiro não garante: ambiente
controlado da fábrica, desde as
matérias-primas, ao processo
de fabrico e ao controlo de
qualidade dos produtos acabados;
requisitos de desempenho dos
produtos: físico, mecânico e
químico; higiene e segurança dos
trabalhadores e cidadãos que, por
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exemplo, respiram as poeiras das
ações de mistura e de operação
em obra e no transporte. Tudo
isto faz perder em qualidade e
bom desempenho da argamassa,
com as respetivas consequências
negativas para qualquer obra.
Apelando à coerência e
respeitando os seus princípios
e estatutos, a APFAC defende
a criação de regulamentação
própria, que estabeleça regras
para o fabrico de argamassas de
estaleiro, nomeadamente regras
de licenciamento de empresas, das
matérias-primas a utilizar e do seu
controlo, e do controlo do produto
acabado, bem como regras
especificas para a autorização
de produção de argamassas
de estaleiro por particulares.
São também necessários
meios de fiscalização para um
melhor controlo do fabrico de
argamassas em estaleiro.
A APFAC já promoveu esta análise
junto do Governo. Prevê-se,
como consequência, a emissão
de documentação técnica que
estabeleça o respetivo campo de
aplicação, as exigências relativas
aos materiais empregues e as
regras para a sua produção e
respetivo controlo de qualidade.
Se assim for, existirá uma
melhoria das práticas atuais no
mercado português, ao nível
das argamassas produzidas
em estaleiro. No entanto, a

APFAC entende que, sem uma
regulamentação legal, qualquer
especificação técnica não terá
a mesma eficácia, continuando
os produtores menos rigorosos a
serem protegidos e a qualidade
de construção a ser prejudicada.

PRESCRIÇÃO COMPETENTE
EM TERMOS DE COLAGEM

NO QUE CONCERNE À
APLICAÇÃO/COLAGEM
DE CERÂMICAS E PEDRAS,
QUE CONQUISTAS TÊM
SIDO VERIFICADAS?
A construção evoluiu e os
materiais sofreram inovações
muito significativas nos últimos 20
anos. Para salientar apenas uma
característica, anteriormente os
materiais eram mais absorventes,
o que facilitava a colagem.
Atualmente, existem peças com
absorção quase nula, o que coloca
desafios importantes ao nível do
desenvolvimento de produtos e do
seu fabrico. Disto são exemplos as
inúmeras utilizações de cerâmica
e de materiais pétreos, que
exigem uma seleção de produtos
especialistas para conseguir uma
boa aplicação. Os aplicadores
deverão habituar-se a pensar
num sistema cerâmica-adesivo
para conseguirem os melhores
resultados. Não devem encarar
os produtos de forma separada.
É necessária uma prescrição
competente. A boa prescrição

é fundamental e, se formos
mais longe e pensarmos que
existem fachadas com colagem
exterior de cerâmica em altura
(20 a 30 metros), esta seleção
coloca em evidência algumas
questões de segurança. A
tendência dos últimos anos
foi de diminuição da utilização
da cerâmica em fachadas e
preocupa-nos, portanto, que o
mercado conheça e prescreva
bem os materiais. Num país como
Portugal, em que a cerâmica faz
parte da cultura, faz sentido que
a utilização deste material em
revestimentos seja recorrente.
Obviamente, só se pode fazê-lo
com garantias de colagem eficaz,
o que é totalmente possível
nos dias de hoje. No mercado
abundam boas soluções técnicas
ao nível de adesivos e existem
inúmeros produtos novos criados
para acompanhar também a
evolução estética da cerâmica.
A APFAC tem trabalhado
juntamente com outras entidades
como o Centro Tecnológico da
Cerâmica e do Vidro (CTCV)
e a Associação Portuguesa
das Indústrias de Cerâmica e
de Cristalaria (APICER), com
quem editou uma nova tabela
de prescrição de cerâmica e
cimento-cola. Perspetiva-se ainda,
a longo prazo, a publicação de
uma norma de aplicação/colagem
de cerâmica e materiais pétreos.
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SECIL

SECILTEK: uma família
de produtos que dá
forma às suas ideias
SECILTEK E AS SUAS 13 GAMAS DE SOLUÇÕES DE CONSTRUÇÃO VOLTAM A DAR QUE FALAR NO SECTOR, DANDO FORMA
ÀS IDEIAS DE CADA UM, SEJA QUAL FOR O PROJETO. É ASSIM NA NOSSA FAMÍLIA: A FAMÍLIA SECILTEK!
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da marca pelas nossas equipas
e do reconhecimento por parte
dos nossos clientes, aplicadores
e prescritores, foi com toda a
naturalidade que esta relação
familiar deu origem ao mote da
nova campanha de comunicação:
a família SECILTEK.
Um conceito que
surgiu num momento
em que as famílias
portuguesas estavam
obrigadas a passar muito
tempo em casa, para
comunicar, em situações

familiares, os inúmeros produtos
e soluções da marca.
A excelente recetividade do
mercado à marca reflete-se
na implementação de uma
campanha 360, com uma forte
ativação digital, através de um
novo website (www.
seciltek.com) e uma
aposta nas redes sociais
Facebook e LinkedIn,
colocando os clientes
no centro da estratégia
tecnológica, mas
também com presença

na TV, em outdoors, na imprensa
especializada e nos pontos de
venda dos nossos revendedores.
Depois de, em 2019, ter
reestruturado todo o portefólio
de produtos e desenvolvido uma
nova imagem, mais completa
e adequada às necessidades
de mercado, SECILTEK e as
suas 13 gamas de soluções de
construção voltam a dar que
falar no sector, dando forma
às ideias de cada um, seja qual
for o projeto. É assim na nossa
família: a família SECILTEK!

PÁGINA 7

NUM ANO COMPLETAMENTE
ATÍPICO, com uma pandemia
a ditar novas regras e uma
disrupção a acontecer a vários
níveis, a SECIL, enquanto maior
grupo de materiais de construção
100% português, foi célere a
entender o mercado e decidiu
aproveitar 2020 para reforçar a
comunicação e o posicionamento
da marca SECILTEK.
Como já existiam elevados níveis
de notoriedade em pouco mais de
um ano de existência, fruto de um
incansável trabalho de divulgação
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PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL
E REABILITAÇÃO
RESPONSÁVEL
Sendo um dos principais
protagonistas do sector e uma
das referências maiores na área da
construção em Portugal, a SECIL
continua a trabalhar diariamente
na melhoria dos seus serviços e da
performance dos seus produtos,
investindo fortemente em
investigação e desenvolvimento,
de forma a criar soluções
cada vez mais sustentáveis,
inovadoras e eficientes.
O investimento na reabilitação dos
edifícios já existentes, tornando‑os
mais robustos, resistentes e
eficazes energeticamente, não
só promove a qualidade de
vida das populações como é
também uma das formas mais
consensuais de reduzir o impacto
ambiental da construção.
No entanto, para escolher
corretamente os novos materiais
a utilizar num edifício já
construído, é necessário ter um
conhecimento muito aprofundado
das técnicas empregues na
época da sua construção.
É frequente ouvir‑se que a
melhor forma de abordar uma
intervenção num edifício antigo,
especialmente no património
histórico, é recorrendo a materiais
e técnicas rigorosamente iguais
aos empregues à época. Esta
argumentação assenta no receio
de que os materiais atuais
(utilizados massivamente em obra
nova) e as técnicas que lhes estão
associadas possam introduzir
efeitos nefastos e irreversíveis
quando aplicados num edifício
antigo, cujo tipo de construção,
bem como as caraterísticas físicas
e químicas dos materiais, são
bem diferentes da prática atual.
Tal argumento é indiscutível,
porém não deve servir para
justificar uma conceção
impraticável dos atos de
reabilitação, sob pena de tornar
incomportável financeiramente
este tipo de obras, o que seria
contraproducente face aos
objetivos atrás referidos de
sustentabilidade na construção.
De forma a respeitar
integralmente a conceção original
dos edifícios, o desenvolvimento
de novos materiais para utilizar
em obras de reabilitação
deve sempre assegurar uma
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“AO FALAR DAS
SOLUÇÕES PARA
A REABILITAÇÃO
É FUNDAMENTAL
DESTACAR A CAL
HIDRÁULICA NATURAL
(NHL), LIGANTE
TIPICAMENTE
PORTUGUÊS, COM
MATÉRIAS‑PRIMAS
100% NATURAIS E
CUJA PRODUÇÃO
IBÉRICA É EXCLUSIVA
SECIL.”

total compatibilidade física,
química e mecânica com os
suportes antigos. Para além
disso, sempre que possível,
estes novos produtos também
devem ser desenhados para
se adequarem às técnicas de
aplicação mais modernas.
Ao falar das soluções para a
reabilitação é fundamental
destacar a cal hidráulica natural
(NHL), ligante tipicamente

português, com matérias‑primas
100% naturais e cuja produção
ibérica é exclusiva SECIL.
Para além de necessitar de
uma menor quantidade de
energia para a sua produção,
libertando, assim, menos
emissões de CO2, este ligante
possui também uma capacidade
ímpar em desenvolver
presa aérea e hidráulica,
sem recorrer a adições.

A SECIL comemora este ano os
130 anos de produção deste
ligante, que há muito está na
base de grandes intervenções de
reabilitação, não só em Portugal
como também em diferentes
países e continentes para onde
é exportado. Através da marca
SECILTEK, encontra‑se disponível
no mercado a gama de produtos
REABILITA CAL, um conjunto
de argamassas formuladas
exclusivamente à base de NHL,
indicadas para cada operação de
reabilitação de edifícios antigos.
Estes produtos, complementados
com a restante oferta SECILTEK,
têm vindo a dar resposta aos
enormes desafios da reabilitação
urbana, incorporando as soluções
construtivas dos pequenos e
grandes projetos, sendo já muito
vasto o portefólio de obras
de referência executadas. Um
destacado exemplo da utilização
dos revestimentos à base de Cal
Hidráulica Natural é o projeto
do Neya Porto Hotel, onde
alvenarias existentes em pedra
foram, nuns casos revestidas
com o sistema REABILITA
CAL, e noutros mantidas à
vista, restaurando‑se as juntas
entre os elementos pétreos.
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A vertente da sustentabilidade
e da inovação sempre estiveram
presentes na elaboração do
projeto. Recorrendo, em grande
parte, à indústria nacional foram
reutilizados muitos materiais
existentes, dando-lhes uma nova
vida, nomeadamente a pedra, a
madeira, as telhas e os históricos
elementos metálicos da fábrica
de Massarelos. As águas
sanitárias foram recuperadas de
forma a poder regar os jardins e
a água das nascentes existentes
foi utilizada para fazer a
refrigeração do ar condicionado.
O vidro fotovoltaico colocado
na cobertura da antiga igreja
do convento permite, ao
filtrar parte dos raios solares,
produzir energia para o hotel
de uma forma limpa e não
poluente. Para além da suave
transparência que transmite,
a permanência da luz natural
devolve ao espaço a dignidade
e o misticismo de tempos idos.
Créditos:
Projeto de Arquitetura: PK
Arquitetos + Colectivo ODD
www.pkarquitetos.com e www.odd.pt
Promotor: Neya
Empreendimentos Turísticos
www.neyahotels.com

PÁGINA 9

O Neya Porto Hotel está inserido
na frente do rio Douro, zona da
cidade do Porto classificada
como património mundial da
UNESCO. A intervenção urbana
exigiu que se articulassem
vários edifícios, parte do antigo
convento de Monchique com
os armazéns, e ainda projetar
um novo. O desafio foi criar um
fio condutor que permitisse
uma coerência nos espaços
de um todo edificado.
Perante esta memória, o conceito
foi preservar o existente, deixar a
lembrança das ruínas, retirar tudo
o que era acessório e construir
o novo com uma linguagem
inequívoca e contemporânea.
O programa teve como base a
criação de um hotel de 4 estrelas,
com 124 quartos, restaurante,
rooftop bar, SPA, salas de
reunião e zonas de eventos, em
convivência com o património
histórico, nomeadamente
o claustro e a igreja.

Neya Porto Hotel – reabilitação com o sistema REABILITA CAL da SECILTEK

FOTOGRAFIA: FERNANDO GUERRA / FG+SG

QUANDO É NECESSÁRIO
proceder à substituição integral
do revestimento existente sobre
alvenarias antigas de pedra,
o sistema REABILITA CAL da
SECILTEK apresenta-se como a
resposta que garante a melhor
compatibilidade (física, química
e mecânica) entre os novos
materiais e os suportes antigos.
No apoio técnico ao projeto do
Neya Porto Hotel considerou-se
a utilização de uma argamassa
para consolidação das alvenarias
existentes – REABILITA CAL
CS – seguida da aplicação por
projeção mecânica do reboco
de desempeno – REABILITA CAL
RB – e, por fim, um barramento
de pequena espessura para
conferir a textura final de
acabamento – REABILITA CAL AC.

FOTOGRAFIA: FERNANDO GUERRA / FG+SG

Neya
Porto
Hotel
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CIMPOR

Cimentos-cola à medida de
todas as necessidades

PÁGINA 10

A CIMPOR ORGULHA-SE DE OFERECER AO MERCADO UMA GAMA DE CIMENTOS-COLA EM QUE SE ENCONTRAM
CLARAMENTE SEPARADOS OS PRODUTOS MAIS ADEQUADOS A APLICAÇÃO EM EXTERIORES – A GAMA CIMFLEX – DOS
PRODUTOS CONVENCIONAIS ADEQUADOS APENAS PARA COLAGEM EM INTERIORES – O CIMBASIC E O CIMPRO

UM DOS SISTEMAS de
revestimento de fachadas mais
utilizado no nosso país é o
revestimento com cerâmicos e
materiais pétreos. A preferência
por este tipo de revestimento
advém principalmente da
sua versatilidade técnica e
estética, bem como da sua
durabilidade e resistência
face aos fatores climáticos,
sem esquecer, naturalmente,
a sua tradição histórica.
De facto, trata-se de um sistema
que, quando bem utilizado,
contribui positivamente para
conferir uma maior durabilidade
e resistência aos edifícios, sem
prescindir de uma estética
agradável e bem enquadrada na
nossa tradição. Por outro lado, o
facto de os materiais utilizados
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neste tipo de sistema serem,
na sua maioria, produzidos
em Portugal também deve ser
salientado, tanto por permitir uma
valorização da indústria nacional,
como pelos ganhos que acarreta
em termos de sustentabilidade,
nomeadamente no que concerne
à potencial diminuição da pegada
de carbono, ao possibilitar
uma menor distância de
transporte destes materiais.
No entanto, verifica-se que, com
alguma frequência, ao longo
do tempo de vida do edifício,
tendem a surgir problemas e
anomalias neste tipo de sistemas
de revestimento. A este nível, é
de salientar o destacamento das
peças utilizadas, que, em casos
extremos, para além de todos os
problemas inerentes ao próprio

edifício que pode despoletar,
pode colocar também em causa
a segurança das pessoas. Estas
anomalias, por vezes, levam
a uma perda de credibilidade
dos sistemas de revestimento
cerâmicos e pétreos. Todavia,
frequentemente, são resultantes

"A CIMPOR TAMBÉM
DISPONIBILIZA UMA
GAMA DE 16 CORES
DE ARGAMASSA PARA
PREENCHIMENTO DE
JUNTAS, A TAPAJUNTAS
FLEXÍVEL, APTA PARA
JUNTAS DE 1 A 15 MM,
QUER EM INTERIORES
QUER EM EXTERIORES"

de fatores perfeitamente evitáveis,
sendo que um dos principais
problemas que surge a este
nível se prende com a seleção
de materiais inadequados
para a fixação das peças.
No nosso país, na esmagadora
maioria dos casos, a fixação
das peças cerâmicas ou pétreas
é realizada com adesivos de
base cimentícia, comummente
denominados por cimento-cola.
Estes adesivos já são, desde
há várias décadas, produzidos
industrialmente, sendo que, ao
contrário do que se passa com
outros materiais de construção, a
utilização de soluções feitas em
obra, sem qualquer controlo, é
vestigial. No entanto, se é verdade
que os cimentos-cola utilizados
são fruto de processos industriais
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devidamente controlados e,
tendencialmente, já são bem
aplicados, existe ainda um
défice no cuidado na seleção
do adesivo específico para as
peças que se pretende colar.
Segundo estudos realizados,
ao longo da última década, a
vasta maioria dos cimentos-cola
vendidos no nosso país encaixa-se
nas gamas de menor performance,
usualmente reservadas para
a colagem de peças de
pequenas dimensões, porosas,
exclusivamente em interiores,
logo totalmente inadequadas à
utilização em exteriores. Esses
mesmos estudos também
revelam que, por contraste, as
vendas de peças cerâmicas, na
sua maioria, são de materiais
de baixa absorção, muitas
vezes destinados a fachadas ou
pavimentos exteriores. Estes dois
dados levam a uma conclusão
alarmante: frequentemente,
os revestimentos cerâmicos e
pétreos dos nossos edifícios são
colados, recorrendo a adesivos
que não são aptos a esse fim.
Por outro lado, e já fruto do
esforço contínuo das associações
ligadas ao sector, começam,
ocasionalmente, a ocorrer casos,
por parte de alguns atores do
mercado mais sensibilizados para
as questões ligadas à durabilidade
dos sistemas construtivos, de
prescrição, mesmo em ambientes
interiores, de cimentos-cola de
elevado desempenho (gama
CIMFLEX 40, 50 e 60), mesmo
quando as peças cerâmicas a
colar se prestariam à utilização
de adesivos com prestações
inferiores. Embora esta tendência
não prejudique em nada nem a
qualidade nem a durabilidade do
sistema colado, pode implicar
um custo acrescido sem que se
obtenha quaisquer mais-valia.

SOLUÇÕES PARA
APLICAÇÃO EM EXTERIORES
E INTERIORES
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encontram claramente separados
os produtos mais adequados
a aplicação em exteriores – a
gama CIMFLEX – dos produtos
convencionais adequados apenas
para colagem em interiores –
o CIMBASIC e o CIMPRO.
A gama CIMFLEX, constituída
exclusivamente por cimentos-cola
flexíveis, é apresentada ao
mercado em três referências
distintas, que pretendem dar
resposta aos vários graus de
exigência técnica inerentes
às colagens de cerâmicos e

pedras naturais em exteriores,
nomeadamente, e por ordem
crescente de prestações: CIMFLEX
40, CIMFLEX 50 e CIMFLEX 60.
Por outro lado, a gama mais
convencional, destinada às
colagens em interiores, divide-se
em duas referências: o CIMBASIC,
o produto mais económico,
mas que apenas se destina à
colagem de azulejos de cerâmica
porosa, tradicional, de pequenas
dimensões, e o CIMPRO, destinado
à colagem da generalidade
dos cerâmicos em ambientes

interiores, em que não existam
exigências técnicas especiais.
Naturalmente, e tendo em vista o
sistema de colagem de cerâmica
como um todo, a CIMPOR
também disponibiliza uma gama
de 16 cores de argamassa para
preenchimento de juntas, a
TAPAJUNTAS FLEXÍVEL, apta para
juntas de 1 a 15 mm, quer em
interiores quer em exteriores.
Como qualquer solução CIMPOR,
os cimentos-cola são produzidos
nas nossas fábricas, sob um
rigoroso controlo de qualidade.

PÁGINA 11

A CIMPOR, como parte da sua
contínua busca pela melhoria
e pela excelência e, tendo
como objetivo ajudar os seus
clientes a evitar este género de
problemas, os quais tendem a
surgir ou por desconhecimento
ou por conhecimento insuficiente,
oferece ao mercado uma gama
de cimentos-cola em que se

Observatório Europeu da Droga
e Toxicodependência
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DIERA

Diera Easy Solutions: soluções
técnicas para o novo milénio
COMPOSTA POR PRODUTOS TECNICAMENTE EVOLUÍDOS, A GAMA DIERA EASY SOLUTIONS DESTACA-SE POR TER
PRODUTOS DE FÁCIL APLICAÇÃO, AMIGOS DO AMBIENTE E COM UM EXCELENTE RÁCIO PREÇO/QUALIDADE

PÁGINA 12

O CONCEITO DA GAMA Easy
Solutions da Diera, empresa
adquirida em 2019 pelo grupo
Barbot, representa uma evolução
na forma como encaramos,
trabalhamos e utilizamos
produtos técnicos de qualidade
superior para o mercado da
construção. Composta por
produtos tecnicamente evoluídos,
esta gama destaca-se por ter
produtos de fácil aplicação,
amigos do ambiente e com um
excelente rácio preço/qualidade.
A solução mais recente do
portefólio da Easy Solutions é a
Diera Multipaint GT 500 Reflect,
uma tinta inovadora de última
geração, 100% acrílica, baseada
numa dispersão aquosa com
nanoesferas de vidro, com a
finalidade de refletir grande
parte da radiação solar, evitando
assim que seja convertida
em calor para o substrato.
Concebida para ser utilizada
em multissuperfícies no interior
e exterior, esta tinta ecológica
ajuda a promover a redução da
pegada térmica das habitações,
permitindo manter temperaturas
estáveis durante todas as
estações, reduzindo custos com
energia, aumentando o conforto
e contribuindo para a redução
das emissões de CO2 para a
atmosfera. No interior, minimiza
o aparecimento de fungos
provocado pela condensação e,
no exterior, confere às superfícies
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um acabamento aveludado
mate, refletor, durável e limpo.

ARGAMASSAS DE COLAGEM
No campo das argamassas de
colagem, a gama Easy Solutions
apresenta duas soluções de
alto rendimento que permitem
a colagem multissuporte e
multirrevestimento em interiores
e exteriores: o cimento-cola
Diera CL Diflex, uma argamassa
adesiva que permite a colagem
em bases como cerâmica, betão,
pedra natural, gesso e gesso
cartonado, e o Diera CL EasyFlex,
com características similares,
mas que também possibilita a
aplicação de pastilhas de vidro
cerâmicas em piscinas. Estas
argamassas foram formuladas
para uma emissão reduzida de
poeiras para a atmosfera na sua
preparação, sendo produtos
mais saudáveis e amigos do
aplicador e do ambiente.
Da gama Easy Solutions faz ainda
parte o Diera TC Monoflex, uma
argamassa monocomponente
flexível de impermeabilização que
pode ser aplicada em varandas e
terraços, no exterior, e em casas
de banho, duches, ambientes
sujeitos a fortes humidades e
superfícies microfissuradas à
base de cimento, no interior,
sendo a solução ideal para a
impermeabilização de piscinas
e reservatórios de água.
A gama apresenta igualmente o
Diera TH Therm Flex, uma pasta
flexível pronta a aplicar e indicada
para o barramento em isolamento
térmico quando se requer um
acréscimo de elasticidade,
de modo a evitar e reparar
fissurações dos sistemas ETICS.
Esta solução possui um excelente
poder de adesão na colagem
de poliestireno expandido
(EPS), extrudido (XPS), lã de

CONVENTO DE AVESSADAS
RENOVADO COM SOLUÇÕES DIERA

Situado em Marco de
Canaveses, o convento de
Avessadas é um edifício de
cariz religioso da Ordem
dos Carmelitas Descalços,
constituído por dois corpos
iguais (Casa do Noviciado
e o Santuário do Menino
Jesus de Praga), separados
pela igreja do Santuário.
Em 2015, iniciaram-se as obras
de renovação das paredes

rocha e placas de aglomerado
negro de cortiça, sobre
superfícies novas ou antigas.
Da gama Easy Solutions faz
ainda parte o Diera CL UltraFlex,
um adesivo bicomponente,
multimateriais e multissuperfícies,
deformável e impermeável à
água líquida, para a colagem
de cerâmica, pedras naturais,
madeira e cortiça natural e
expandida, sobre superfícies de

exteriores, com a aplicação de
Diera TC R4 para a consolidação
e reparação da estrutura, e
o barramento armado em
rede com cimento-cola Diera
TH Therm. Posteriormente,
aplicou-se a argamassa de
revestimento final Diera RV
Fino, tendo o acabamento sido
executado com a aplicação
da tinta térmica Diera
Multipaint GT 500 Reflect.

betão, madeira, metal ferroso
e não ferroso, PVC e suportes
com elevada deformabilidade
e dilatações. Esta solução é
indicada para superfícies sujeitas
a contactos ocasionais com água,
como, por exemplo, bancadas de
cozinhas em madeira, e a suportes
com elevada deformabilidade
e dilatações, apresentando
uma ótima durabilidade e
resistência ao envelhecimento.
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DIERA MULTIPAINT
GT 500 REFLECT
Tinta 100% acrílica
multissuperfícies com
nanoesferas refletoras
da maior parte da
radiação solar, evitando
a conversão em calor no
substrato.
TINTA ECOLÓGICA DE
RESINA ACRÍLICA
COMPOSTA DE
NANOESFERAS

EFEITO AVELUDADO
MATE NO INTERIOR E
EXTERIOR

REFLETE GRANDE
PARTE DA
RADIAÇÃO SOLAR

MINIMIZA O
APARECIMENTO DA
CONDENSAÇÃO E FUNGOS
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MAPEI

Sistema MAPETHERM da
MAPEI: conforto térmico
e poupança energética

PÁGINA 14

COM 84 ANOS DE EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL NA VANGUARDA DA PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS E PRODUTOS QUÍMICOS PARA
A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, A MAPEI DESENVOLVEU O MAPETHERM, UM SISTEMA DE ELEVADÍSSIMA QUALIDADE COMPOSTO
POR MATERIAIS TESTADOS, COMPROVADOS E CERTIFICADOS PARA GARANTIR UM RESULTADO FIÁVEL E DURADOURO

O MÉTODO mais eficaz para
criar um espaço saudável
para viver passa por isolar
convenientemente as envolventes
do nosso habitat. Quanto melhor
for a qualidade do isolamento
térmico, mais confortável
e saudável será o ambiente
interior para os seus ocupantes
e mais eficientes se tornarão
os consumos energéticos.
O ETICS – Sistema de Isolamento
Térmico pelo Exterior – é um
sistema construtivo multicamada,
composto por uma série de
materiais especificamente
desenvolvidos para serem
aplicados nas fachadas
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dos edifícios, que, uma vez
assemblados, dão origem
a uma camada isolante e
resistente às agressões físicas
e químicas causadas pelas
condições atmosféricas.
Com 84 anos de experiência
internacional na vanguarda
da produção de argamassas
e produtos químicos para
a indústria da construção,
a MAPEI desenvolveu
o MAPETHERM, um sistema
de elevadíssima qualidade
composto por materiais testados,
comprovados e certificados para
garantir um resultado fiável e
duradouro. O sistema MAPETHERM

é uma solução ajustável, que
se adapta às características e
às exigências do projeto: em
função dos tipos de suportes,
estado das fachadas a revestir
e dos materiais de isolamento
térmicos a aplicar, a MAPEI criou
vários tipos de argamassas de
colagem e barramento dos painéis
de isolamento térmico. Tendo
em conta a zona geográfica
na qual se insere o edifício,
as exigências climatéricas
e a proximidade de zonas
com vegetação concentrada
ou mais expostas a poluição
atmosférica, a MAPEI criou uma
gama completa de acabamentos

do sistema. Soluções que
abrangem os revestimentos
acrílicos higienizados, resistentes
a formação de algas e bolores, os
acabamentos à base de silicatos
de potássio, que permitem uma
maior permeabilidade ao vapor de
água, bem como os acabamentos
com resinas siloxanicas,
que garantem um efeito
hidrorrepelente, proporcionando,
deste modo, fachadas mais
limpas e protegidas ao longo
dos anos. Tudo isto com uma
vasta gama de texturas e cores,
desenvolvidas segundo a cartela
de Master Collection e graças ao
sistema de coloração ColorMap®.
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GRANDE RESISTÊNCIA EXTERIOR,
MAIOR CONFORTO NO INTERIOR.
É ASSIM NA NOSSA FAMÍLIA.
A família SECILTEK trabalha de modo a garantir o conforto térmico dos edifícios,
sem que haja perda de características mecânicas nos revestimentos. Um trabalho
com mais de 10 anos de experiência que levou a SECILTEK à liderança do
mercado.
Conheça as soluções ISODUR e junte-se à nossa família.
ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA
FÁCIL APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO
MOLDÁVEL À CONSTRUÇÃO
RESISTENTE AO FOGO
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