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PREFÁCIO
por arquiteta Aline Guerreiro

Estávamos em 2003 e tinha o meu gabinete de Arquitetura situado na Av. António Augusto de 
Aguiar em Lisboa. Enquanto sentia que os meus colegas trabalhavam diariamente a pensar em 
como arranjar mais projetos e fazer mais dinheiro, eu pensava em como convencer os donos de 
obra a optar por uma construção mais sustentável…

Durante a minha licenciatura os temas: Arquitetura Bioclimática e Sustentabilidade, sempre 
foram o meu foco. Nem sempre, ou quase nunca, de encontro ao que me era ensinado. Foi então, 
em 2003, que me decidi tornar voluntária de uma ONGA. Aplicar o meu conceito e conhecimentos 
entretanto adquiridos nesta área à arquitetura. Poder trazê-los para a sociedade sob forma de 
sensibilização era fundamental, e foi por aí que comecei. Ofereci todo o meu conhecimento: a lista 
de materiais, catálogos, livros, links e contactos entretanto organizados, e participei num projeto 
chamado “ECOCASA”, para a área da construção.

Finalmente dei asas àquela aluna de arquitetura que, para o bem e para o mal, naquela altura, 
era uma espécie distinta, compreendida por poucos. Que optava por soluções muito económicas 
(contrariamente ao que era prática), que reabilitava sempre que havia essa opção, que reutilizava 
materiais nas suas maquetes e apresentações…

Em 1992, a meio da minha licenciatura, aconteceu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) e define-se Sustentabilidade, 
reconhecendo-se que a proteção ambiental global só é possível, se forem considerados também os 
aspetos económicos e sociais.

E enquanto outros setores se adaptam seriamente às necessidades atuais, o setor da construção 
que, pela sua escala, deveria incorporar e assumir de forma mais marcada preocupações para com 
o Ambiente, pois ele é um consumidor de recursos naturais e contribui para em larga escala na 
produção de resíduos, tende a construir casas mais caras e menos sustentáveis.

Incorporar a questão ambiental no diário de todos, desde os profissionais da construção aos 
utilizadores dos edifícios é fundamental para a mudança deste paradigma. Este guia, seleciona os 
produtos e serviços mais amigos do ambiente (eco produtos/serviços), pois estes posicionam-se 
como um elemento fundamental para contribuir para o desenvolvimento sustentável. Pretende-
se auxiliar o leitor na escolha de soluções centradas no tema da sustentabilidade do setor da 
construção e eficiência energética na utilização de edifícios existentes e/ou a construir. Pretende-se 
que esta ferramenta seja útil e necessária, sobretudo numa altura em que se assiste a preocupações 
crescentes com o desenvolvimento sustentável.

As necessidades de climatização e iluminação de uma habitação são diretamente influenciadas 
pelo tipo de construção, características dos vãos para o exterior, orientação solar, dimensão 
e localização geográfica da construção. Coloca-se então a seguinte questão: até que ponto será 
possível reduzir estas necessidades, alterando e/ou complementando as opções construtivas com 
produtos e soluções que existem no mercado, mas que ainda são desconhecidas para muitos de 
nós?

É também a esta questão que pretendemos responder através da apresentação de vários eco 
produtos/serviços… quem sabe o Ambiente poderá ser a verdadeira charneira para que passemos 
a integrar/exigir ecoprodutos no desenho arquitectónico…
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In order to change this paradigm it is imperative that we put the environmental topic on 
everyone’s agenda, from construction professionals to its users. This guide, provides a selection of 
the most environment-friendly products and services (ecoproducts/ecoservices) placing themselves 
as fundamental contributors to a sustainable development. Our aim is to help the reader choose 
solutions focused on sustainable construction and on the energy-efficient use of buildings. We look 
forward to having this tool become useful, as well as necessary, in an era increasingly concerned 
with sustainable development.

The heating and lighting needs in any house are determined by the type of construction, its size, 
the choice of frames, solar orientation and its geo-location. We must then pose the question: how 
far can we play with these variables by applying construction solutions that are available in the 
market but are unknown to most of us? 

It is also this question we aim to answer by presenting these ecoproducts and ecoservices. Perhaps 
the environment can become the frame through which we start demanding the incorporation of 
ecoproducts in architectural design…

PREFACE
by architect Aline Guerreiro

It was 2003 and I had my architectural practice in an office in Antonio Augusto de Aguiar Avenue 
in Lisbon.  Back then my colleagues were going about their daily work focusing only on how to get 
more projects commissioned and make more money and I was trying to get clients to go for more 
sustainable constructions…  

All the way through college my focus was always on the same topic: bioclimatic architecture and 
sustainability. Barely ever, if at all, did it converge with what was being taught to me. Then, in 2003, 
I decided to become a voluntary at an Environmental ONG to apply my gathered knowledge in this 
area to architecture. To be able to bring it into society in the guise of awareness was fundamental 
and that was my starting point. I offered all my knowledge (materials, catalogues, books, links and 
contacts gathered in the process) and took part in a project called “ECOCASA” (ecohouse) directed 
at the construction sector.

I was finally able to give free rein to that architecture student who, for better and for worse, was 
a lone wolf, understood only by a few. Who went for very economic solutions (contrary to general 
practice at the time), who always renovated when that was an option, who recycled materials in her 
models and presentations…

In 1992, halfway through my college experience, occurred the United Nation’s Conference 
on Environment and Development in Rio de Janeiro where the Sustainability is defined. It was 
ascertained that global environment protection is only possible if social and economic aspects are 
also considered.

And, while other sectors seriously adapt to current needs the construction sector tends to 
build houses that are both more expensive and less sustainable. Due to its scale it should uphold 
environmental concerns in a clearer way as it is a large scale consumer of natural resources and 
producer of residues.
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Este guia foi elaborado com a intenção de colmatar uma falha na informação entre os gabinetes 
de arquitetura e profissionais da construção de todo o mundo que desejam especificar materiais 
e serviços mais sustentáveis. 

Por outro lado, este trabalho foi concebido de forma a servir de veículo de informação ao 
consumidor comum que deseje construir/reabilitar as suas casas, no sentido da verdadeira 
sustentabilidade, uma vez que a necessidade de redução do consumo de recursos é um caminho 
inegável.

A construção necessita da divulgação de informação sobre práticas mais sustentáveis, 
que chegue ao maior número de pessoas, para poder avançar e responder à necessidade de 
desenvolvimento sustentável deste setor. 

Foi neste sentido que o Portal da Construção Sustentável (PCS) decidiu editar este guia que 
exige às empresas representadas inovação constante e informação credível sobre os produtos e 
serviços que fornece, já que estes são parte integrante da construção e uma base de dados de 
produtos e serviços sustentáveis que possa ser consultada em qualquer parte do mundo, não 
existe. Por outro lado a forma de avaliação e seleção dos materiais continua a ser pouco definida, 
acresce ainda do facto da indústria da construção não estar muito orientada para a questão da 
sustentabilidade dos materiais.

INTRODUÇÃO
Aline Guerreiro, arquiteta
Coordenadora do Portal da Construção Sustentável

This guide was created with the purpose of filling a gap in access to information among 
architectural practices and construction professionals around the world who wish to resort to 
more sustainable services and materials.

Nevertheless it also aims to be an information vehicle for the common consumer who wants to 
build or renovate their home in a truly sustainable way. The need to reduce the consumption of 
resources turns sustainability into an unavoidable concern for the future.

Construction activities are in need of more awareness about sustainable practices that reach 
a larger group of people in order to progress towards a more sustainable development of the 
industry.

With that in mind, PSC (Portal of Sustainable Construction) published this guide that constantly 
demands innovation from companies as well as reliable information on the products and services 
they supply. These are an integral part of the construction process and there are no databases on 
the topic of sustainable products and services that can be accessed from anywhere in the world. 
As it stands, the available information in the market still lacks clarity in its selection and evaluation 
processes in part due to the industry’s little interest in promoting sustainable materials.

INTRODUCTION
Aline Guerreiro Delgado, architect
Portal of Sustainable Construction Coordinator
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O GREENWASHING E A IMPORTÂNCIA DA CERTIFICAÇÃO

Foi apelidado de Greenwashing em 1986 pelo ambientalista York Jay Westerveld, o facto de 
empresas ou produtos gastarem mais dinheiro ou tempo em publicidade a tentarem ser “verdes” 
ao invés de gastarem esses recursos em boas práticas ambientais. Isto é frequentemente retratado 
por alterar o nome ou o rótulo de um produto, para dar a sensação da natureza, por exemplo, 
colocar uma imagem de uma floresta num frasco que contém substâncias químicas nocivas. 

Pode assim traduzir-se numa tentativa organizada de branquear factos desagradáveis, num 
contexto ambiental quando uma entidade ou organização consome tempo e dinheiro nestas 
ações de marketing para a relacionar com boas práticas ambientais. Na realidade não está a 
executar práticas de negócio que minimizem os impactes ambientais negativos, podemos assim 
dizer que estamos perante um “branqueamento” dos factos, mas com uma “escova verde” – 
Greenwashing.

Em Dezembro de 2007, foi lançado um estudo pela empresa TerraChoice intitulado “Os sete 
pecados do Greenwashing”, que constatou que mais de 99% dos 1.018 produtos de consumo 
comum aleatoriamente escolhidos para o estudo, foram apelidados de Greenwashing. 

Entre 2007 e 2009, os produtos chamados verdes tem aumentado entre 40% e 176%. Entre os 
produtos pesquisados, 98% dos produtos cometeram pelo menos um pecado de Greenwashing. 
(“The 2009 Seven Sins of Greenwashing.”)

Os Sete Pecados de Greenwashing são:

1. Pecado do Custo Ambiental Camuflado – Caracteriza-se por se aplicar uma ação que visa à 
resolução de um impacte ambiental negativo, mas acarreta outro.

2. Pecado da Falta de Provas – caracteriza-se por serem feitas afirmações ambientais não 
apoiadas por elementos de prova ou de certificação. 

3. Pecado da Incerteza – caracteriza-se por se chamar “natural” a um produto, que o sendo 
não é necessariamente ambientalmente correto. Como por exemplo: arsénio, urânio, mercúrio, 
e formaldeído que são todos naturais, mas tóxicos. 

4. Pecado do Culto a Falsos Rótulos – caracteriza-se quando os marketeiros criam uma falsa 
sugestão ou uma imagem parecida com uma certificação para induzir os consumidores a pensar 
que um produto passou por um processo de certificação reconhecido internacionalmente.

5. Pecado da Irrelevância – Caracteriza-se por enfatizar um facto, alegando a isenção de um 
material perigoso, quando esse material ou componente, já é proibido por lei.

6. O Pecado de menor de dois males – caracteriza-se quando se chama de “amigo do ambiente” 
a um produto similar a outro, que é tóxico, mas que é menos tóxico que o primeiro. Ou seja na 
verdade não tem qualquer bem ambiental. 

7. Pecado da Mentira – caracteriza-se por alegações ambientais falsas. Por exemplo é comum 
afirmar-se falsamente que por serem produtos que proporcionam economia de energia na sua 
utilização, são sustentáveis, mas na verdade são produzidos a partir de combustíveis fósseis.

A certificação, quando acreditada, é pois uma forma rápida e eficiente para decifrar a qualidade 
ambiental de um produto. Assim e apesar de existirem diversos rótulos de certificação, serão 
apresentados neste guia aqueles que são acreditados e mencionados sempre que aplicados a 
cada um dos produtos e serviços apresentados. A listagem desta certificação apresenta-se no 
capítulo final do guia.
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The Seven Greenwashing Sins are:

1. Sin of the Hidden Trade-off - a claim that a product is green based on certain criteria while 
ignoring other harmful facts.

2. Sin of No Proof – an environmental claim that is neither easily verified nor certified by a 
third-party. 

3. Sin of Vagueness – a claim that is so poorly defined that its real meaning is likely to be 
misunderstood. For instance, claiming a product is “all-natural” when its compounds, though 
natural, are toxic (i.e. arsenic, mercury, formaldehyde, etc.).

4. Sin of Worshiping False Labels – the use of imagery that gives the impression of third-party 
endorsement where no such endorsement exists. Fake labelling.

5. Sin of Irrelevance – an environmental claim that, though truthful, is irrelevant because it is 
already mandatory by law.  

6. Sin of Lesser of Two Evils – a claim that may be true within the product category but risks 
distracting the consumer from the greater environmental impacts of the category as a whole (i.e. 
organic cigarettes).

7. Sin of Fibbing – environmental claims that are simply false. For instance, when a products 
claims to be sustainable for being energy-efficient but is made from fossil fuels.

Certification, when accredited, provides a quick and efficient way of deciphering a product’s 
environmental quality. Consequently, and despite there being many certification labels, this 
guide will indicate those which are accredited and will mention them anytime they apply to any 
of the displayed products and services. The listing of these certifications is presented in the final 
chapter of the guide.

GREENWASHING AND THE IMPORTANCE OF CERTIFICATION

The term Greenwashing was first used in 1986 by environmentalist York Jay Westerveld to 
illustrate how companies spend more time and money green-marketing their products rather 
than investing on environmentally sound practices. This is commonly portrayed by changes in 
branding or labelling to evoke natural images or feelings. For instance, placing an image of a 
forest on a bottle of hazardous chemicals.

It can be translated to an organized attempt to sugar-coat unpleasant facts in an environmental 
context when an entity/organization spends time and money on marketing campaigns to associate 
itself with good environmental practices. In reality they are not putting to practice any business 
activities that minimize the negative environmental impact of their actions. We might then say 
that we stand before a camouflaging of facts with a “green brush” – Greenwashing.

In December 2007 a study was published by TerraChoice entitled “The Six Sins of Greenwashing” 
(altered in 2009 to “The Seven Sins of Greenwashing”) which found that 99% of 1.018 randomly 
chosen consumer products had been greenwashed.

Between 2007 and 2009 the increase in green labels on products had ranged from 40% to 
176%. Among the researched products 98% were guilty of at least one greenwashing sin (The 
Seven Sins of Greenwashing: 2009).
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O QUE É, AFINAL, CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL?
A interpretação da sustentabilidade na construção sofreu mutações ao longo do tempo. No início 

o importante era saber lidar com a falta de recursos (especialmente a energia) e como reduzir os 
impactes no ambiente. No entanto, para se atingir o nível pretendido de desenvolvimento sem 
prejudicar o ambiente ou a autossuficiência do planeta, todos os setores têm de estar envolvidos. Um 
dos entraves a este objetivo é a realidade do sector da construção, onde a maioria das empresas não 
definiu novas direções e mudanças.

A primeira definição de construção sustentável pública surge em 1994, proferida por Charles Kibert, 
professor e diretor do Centro de Investigação para a Construção e Ambiente da Universidade da Flórida. 
A construção sustentável é, segundo Kibert, a criação e gestão responsável de um ambiente construído 
saudável, baseado na eficiência de recursos e princípios ecológicos. Infelizmente, este conceito tem 
sido amplamente usado sem qualquer cuidado, não fazendo na maioria das vezes jus à sua definição. 
É considerado quase moda e não promove realmente a necessária sustentabilidade do setor. É por 
esta razão que surge em 2010 o PCS - www.csustentavel.com -, que tem como objetivo principal a 
disponibilização de informação atualizada sobre o que é, na realidade, sustentabilidade na construção 
e reabilitação de edifícios, através de informação atualizada de produtos e serviços mais sustentáveis, 
literature na área, exemplos de boas práticas, agenda de eventos sobre o tema, etc.).

Para o PCS a construção sustentável é entendida como um sistema construtivo que promove 
alterações conscientes no ambiente de forma a responder às necessidades de construção e utilização 
de edifícios do homem atual, tendo em conta o menor impacte possível sobre o ambiente e saúde dos 
seus utilizadores. Assim, o projeto sustentável deve ser interdisciplinar e ter premissas abrangentes, 
garantindo um maior cuidado com as soluções propostas, tanto do ponto de vista ambiental, como 
social e económico. 

O PCS foi criado com o intuito de informar e sensibilizar toda a população – sendo toda a população 
entendida como todos nós, como maiores responsáveis pelo ambiente construído - para o que é, 
realmente, construção sustentável. 

O PCS divulga uma base de dados de produtos e serviços que possam contribuir para o 
desenvolvimento mais sustentável do setor da construção, para qualquer utilizador consultar e se 
poder informar. O PCS criou uma lista de 10 princípios, onde se baseia a escolha desses produtos. 
Assim para que o produto possa pertencer à base de dados do PCS, tem que obedecer a pelo menos 
quatro dos dez Princípios do PCS que se apresentam no capítulo OS 10 PRINCÍPIOS PCS (pág. 15), 
sendo que o princípio 8 é obrigatório cumprir.

WHAT IS, AFTER ALL, SUSTAINABLE CONSTRUCTION?
The way we look at sustainability has evolved over time. At first what mattered was knowing how 

to cope with the lack of resources, energy in particular, and how to lower the environmental impact.
 However, in order to reach the desired development stage without harming the environment or 

self-sufficiency of the planet, all sectors must be involved. One of the bigger obstacles to this goal is 
the construction industry where most companies have failed to change and develop in new directions. 

The first definition of sustainable construction came to us in 1994 by the hand of prof. Charles Kibert, 
director of the Powell Center for Construction and Environment at University of Florida. Sustainable 
construction is, according to Kibert, the responsible creation and management of healthy built 
environments based on resource efficiency and ecological principles. Unfortunately this concept has 
been loosely used and applied to circumstances that do no justice to its definition. It is often treated as 
a fad and does not promote the much needed sustainability in the industry.  In that context emerges 
PSC - www.csustentavel.com - in 2010 with the express goal of providing updated information on what 
really is sustainability in construction and rehabilitation of buildings by supplying detailed information 
on sustainable products and services, literature on the topic, case studies for good practices, related 
events calendar, etc. 

At PSC sustainable construction is seen as a set of practices and solutions that promote conscious 
changes in the environment in order to address the constructive needs and uses of contemporary life 
while at the same time having the lowest possible impact on both the environment and the user’s 
health. Sustainable projects should be interdisciplinary and have extensive premises, ensuring greater 
care in proposed solutions from an environmental, economic and social viewpoint.

PSC was created with the express purpose of informing and raising awareness among the general 
population, the greatest intervener on constructed environments, for what really is sustainable 
construction. 

PSC offers any user access to a database of products and services which may contribute to a more 
sustainable development of the construction industry. We have created a list of 10 principles on which 
the selection of these products is based. In order for any product to be on our database it must comply 
with a minimum of four of these principles, being the 8th principle mandatory.    
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Como forma de avaliar e selecionar os produtos que constam da nossa base de dados, eles 
deverão cumprir 4 ou mais, dos 10 princípios que a seguir se apresentam. 

1.Princípio da redução do consumo de recursos;

Os produtos utilizados na construção devem, desde a sua origem, fabrico, fase de construção 
e/ou fase de operação (ao longo da sua vida útil), potenciar a redução do consumo energético 
e de recursos naturais, constituindo uma inovação ou superando os produtos correntes, com 
um balanço energético e ambiental positivo. Neste sentido, o produto deve também promover 
a redução do consumo de recursos económicos, quer em si mesmo, quer através dos seus 
processos de fabrico, transporte, aplicação, utilização e/ou destino final. 

Podem ser dados como exemplos, os painéis solares, os redutores de corrente, os caixilhos com 
ruptura térmica, os tubos transportadores de luz solar, os sistemas de aproveitamento de águas 
pluviais, entre outros;

2.Princípio da reutilização e/ou reciclagem;

O produto deve ser reutilizável, reciclável e/ou deve conter na sua composição uma percentagem 
significativa de matérias recicladas. Assim, é evitada a exploração e consumo de novas matérias 
base, bem como o consumo de energia e demais recursos necessários para o fabrico do mesmo 
produto novo, reduzindo também a quantidade de resíduos, permitindo dessa forma um ciclo de 
vida fechado;

OS 10 PRINCÍPIOS PCS

3.Princípio da absorção de CO2;

O produto deve conter na sua composição uma percentagem significativa de matérias 
absorventes de CO2, como a madeira, a cortiça, a palha, etc...;
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4.Princípio da renovação;

O produto deve conter na sua composição uma percentagem considerável de matérias que nos 
oferece a natureza de forma inesgotável, não condicionando o futuro das nossas reservas, como 
a madeira ou a cortiça produzidas de forma sustentável;

5.Princípio da pureza na sua composição;

Quanto mais matérias-primas sejam incorporadas num produto, mais recursos diferentes são 
implicados no seu fabrico e mais complexa e difícil se torna a sua separação e reciclagem;

6.Princípio da baixa energia incorporada;

O produto deve apresentar um baixo índice de energia incorporada - prevendo-se a racionalização 
de consumos energéticos desde a extracção dos seus constituintes, passando pelo seu processo 
de fabrico e transporte, até à sua utilização; é por esta razão que produtos muito complexos ou 
que exijam transporte de materiais de longas distâncias se podem tornar menos sustentáveis do 
que os produtos locais. As tecnologias avançadas são frequentemente potenciadoras de poupanças 
energéticas;

7.Princípio da origem local;

Os produtos devem ser constituídos e produzidos com matérias-primas e tecnologias locais. 
A principal vantagem é de reduzir recursos de vária ordem, nomeadamente gastos energéticos 
de transporte; para além do natural favorecimento económico do país onde se produzem. Por 
outro lado, este princípio aponta igualmente para a revalorização de aspectos culturais ligados à 
construção, como sejam, o uso de tecnologias e actividades tradicionais, a utilização de materiais 
e/ou espécies locais, métodos e processos de adaptação ao clima, entre outros;

8.Princípio da inocuidade à saúde humana;
O material de base ou o produto final não devem ser prejudiciais ao ser humano, nem implicar 

tecnologias que sejam, ao longo de todo o seu ciclo de vida. Devem assim evitar-se matérias e

9.Princípio da durabilidade e/ou de baixa manutenção;
O princípio da durabilidade pode ser, por si só, sustentável, uma vez que evita à partida novos 

processo de produção/transporte/aplicação, com evidentes impactos ao nível do consumo de 
recursos. Por outro lado, o produto deve exigir reduzida ou nenhuma manutenção, evitando-
se, deste modo, consumos complementares, sejam eles de recursos energéticos, materiais 
ou económicos, tais como, a substituição de elementos, a higienização, impermeabilizações, 
tratamentos de superfícies, etc...;

10.Princípio da certificação acreditada;
Frequentemente as empresas investem mais tempo e dinheiro a tentar fazer passar uma 

imagem “verde” dos seus produtos, do que em verdadeiras e efectivas boas práticas ambientais. 
Assiste-se, com esse intuito, a uma duvidosa certificação de produtos, que muitas vezes pretende 
assumir ligações desses produtos à natureza sem, que na realidade, sejam ambientalmente 
correctos, como pode ser exemplo a imagem duma floresta num no rótulo de um produto 
que eventualmente num frasco que contém substâncias químicas nocivas. Pelo contrário, uma 
certificação legítima pode ser, uma forma rápida e eficiente para decifrar a qualidade ambiental 
de um produto, desde que seja, de facto, uma certificação acreditada, que avalie uma boa 
gestão do recurso, desde a fabricação até à utilização, passando pelos processos que as próprias 
empresas implementam. 

O PCS reconhece as diversas certificações que podem ser aplicadas e que estão devidamente 
acreditadas por sistemas de certificação credíveis.  

   *Nota: para simplificar a leitura, o PCS utiliza o termo “produto” para designar genéricamente 
elementos como materiais, equipamentos, sistemas ou técnicas de construção, que de outra 
forma tornaria o texto enfadonho e menos acessível aos utilizadores do Portal.

processos tecnológicos susceptíveis de libertação de contaminantes ou substâncias perigosas, 
como líquidos, gases ou partículas tóxicas, desde a produção, manuseamento, utilização, até ao 
destino final;
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THE 10 PRINCIPLES OF THE PORTAL OF SUSTAINABLE 
CONSTRUCTION

To be able to enter our database, all products are evaluated according to our sustainable 
principles and must comply with at least 4 out of the 10. Thereby, they will be distinguished as 
products that contribute to a more sustainable development in the construction industry and 
certified by our exclusive and registered brand Sustainable Value®.

1.Principle for the reduction of resource consumption;

Products used in the construction must enhance the reduction of energy and natural resource 
consumption, from its origin, manufacture and construction to its usage phase (throughout its life 
time), forming an innovation or exceeding the current ones, with energetic and environmental 
positive balances. As such, the product must also promote the reduction of economic resource 
consumption, either in itself or through its manufacturing process, transportation, application, 
use and/or final destination

We can refer, as examples solar panels, water flow reducers,  thermal-break window frames, 
solar pipes, rainwater harvesting systems, among others;

2.Principle for the reuse and/or recycling;

The product must be reusable, recyclable and/or have in its composition a significant amount 
of recycled materials. This way, the exploitation and use of new materials is avoided, as well as 
the consumption of energy and other resources required for the manufacturing of the same new 
product, also reducing the amount of waste and allowing for a closed life cycle;

3.Principle of CO2 absorption;

The product must contain in its composition a significant percentage of CO2 absorbent materials 
such as wood, cork, straw, etc.;
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9.Principle of durability and / or low maintenance;
The principle of durability can be, in itself, sustainable, since it avoids new processes of 

production/transportation/application with obvious impacts on resource consumption. On the 
other hand, the product must require little or no maintenance at all, avoiding complementary 
consumptions, being those energetic, material or economical resources, such as the replacement 
of elements, sanitation, waterproofing, surface treatments, etc.;

10.Principle of accredited certification;
Companies are increasingly investing more time and money trying to spread out a green image 

of their products than in true and effective good environmental practices. We witness a dubious 
certification of products that often aims to link those products to Nature without actually being 
environmentally friendly, as can be exampled by the image of a forest in the label of a product 
that eventually contains harmful chemicals. On the other hand, a legitimate certification can be 
a quick and efficient way to decipher the environmental quality of a product, as long as it is, in 
fact, an accredited certification that assesses the proper management of the resource, from its 
production until its use, including the manufacturing processes implemented by companies.

The PSC distinguishes the various certifications that can be applied in Portugal and that are duly 
accredited by credible certification systems.

*Note: as a way to simplify readability, the Elements of the Portal consider the element “product” 
as a mean to broadly designate elements such as materials, equipments, systems, constructive 
methods, that expressed in a more detailed manner could render this text tedious and less readilly 
accessible to the user of this Portal.

contaminants or hazardous substances, such as liquids, gases or toxic particles, since their 
production, handling, use, till their final destination, should be avoided;

4.Principle of renewal;

The product should contain in its composition a considerable amount of materials that Nature 
offers in an inexhaustible way, such as wood or cork, produced in a sustainable manner and never 
conditioning the future of our reserves;

5.Principle of purity in composition;

The more raw materials are incorporated into a product and involved in their manufacture, the 
more complex and difficult it becomes to separate and recycle;

6.Principle of low embodied energy;

The product must have a low embodied energy index - foreseeing the rationalization of energy 
consumption since the extraction of its components, going from the manufacturing process and 
transportation till its use. This is the reason why very complex products that require materials to 
be transported over long distances may become less sustainable than local products. Advanced 
technologies are often likely to generate energy savings;

7.Principle of local origin;

The products should integrate or be produced from raw materials and local technologies. The 
main advantage is the reduction of consumed resources, specially energetic transport expenses, 
and the evident national economic benefit. Furthermore, this principle also favours the revaluation 
of cultural aspects linked to construction, such as the use of traditional technologies and activities, 
the use of local materials and/or species, methods and climate adaptation processes, among 
others;

8.Principle of harmlessness to human health;
The base material or final product must not be harmful or integrate technologies harmful to 

the human being throughout its lifecycle. Materials and technological processes that may release



ordenamento
planning

ECOPRODUTOS/SERVIÇOS QUE CONTRIBUEM PARA O BOM
ECO PRODUCTS/SERVICES THAT CONTRIBUTE TO GOOD

A primeira ação para construir de forma 

sustentável é respeitar o ambiente onde 

edificamos. A paisagem é tudo o que 

vemos quando nos movimentamos. Um 

ordenamento do território cuidado é 

fundamental, para eliminar impactes 

ambientais à escala urbana, e seria 

um grave erro não começar por aqui.

The first step towards sustainable 

construction practices is to respect 

the environment in which you build. 

Landscape is all we see when we move. 

Careful landscape planning is fundamental 

in order to avoid environmental 

impacts on an urban scale. It would be 

a serious mistake not to start from here. 
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ECOTECTURA
Architectural Practice 
ATELIER ECOTECTURA,  Braga | www.ecotectura.com.pt

SUSTAINABILITY Our architectural practice is a 
response to both a need and a demand for sustainable 
solutions in contemporary construction.  We seek to 
create healthy built environments at the same time 
we minimize their environmental impact by means 
of rationing energy consumption and the use of 
natural resources. In this way it is possible to reduce 
CO2 emissions, decrease water consumption and, 
in the process, optimize construction materials and 
techniques which, by itself, is a contribution to a 
healthier environment.

PROPERTIES A sustainable architecture project 
will, over its lifecycle, bring social, economic and 
environmental benefits. Because they are more 
efficient, sustainable constructions consume less 
energy and water and have fewer maintenance needs. 
This can only possible by resorting to long-lasting 
constructive solutions and strict and frequent work 
supervision during construction.

SUSTENTABILIDADE Este gabinete pretende responder 
à necessidade do setor da construção se desenvolver 
num sentido mais sustentável. Procura a criação de 
um ambiente construído saudável, minimizando o 
seu impacte ambiental negativo, nomeadamente, 
apostando fortemente na racionalização do consumo 
de energia e recursos naturais. Deste modo contribui 
para a redução de emissões de CO2, para a redução 
de consumo de um recurso cada vez mais escasso: a 
água e para a otimização dos materiais de construção 
e soluções construtivas, o que é, inevitavelmente, uma 
enorme contribuição para um ambiente mais saudável. 

CARACTERÍSTICAS Um projeto de arquitetura que 
respeite as premissas de sustentabilidade, obterá ao 
longo da sua vida útil benefícios tanto ambientais, 
como económicos e inerentemente sociais. O que 
significa edifícios mais eficientes a vários níveis. São 
menos consumidores no que se refere aos consumos 
de energia e água e com menos necessidades de 
manutenção, por optarem por soluções construtivas 
duradouras controladas e fiscalizadas durante a 
execução da obra.
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Agregado Ecológico 
Ecologic aggregate
ARGEX,  Bustos - Aveiro | www.argex.pt

SUSTAINABILITY Argex expanded clay is the ideal 
solution for any roof combining nature with 
waterproofing and insulation. Of the several layers 
composing a green roof the one in charge of draining 
excess water is fundamental. It prevents water from 
building up in the substrate and allows plants’ roots 
to breathe. The expanded clay aggregate is an optimal 
draining material as it is natural, porous and doesn’t 
decompose or rot.  It is light and capable of storing 
humidity and slowly releasing it later. Expanded clay 
is odourless, electrically neutral, hypoallergenic and 
non-flammable. 

PROPERTIES This a 100% natural product that does 
not compromise structural integrity. It helps regulate 
humidity and improves thermal and acoustic efficiency 
allowing for great savings in energetic costs. It also 
offers natural protection to the whole system while 
extending the lifespan of waterproofing and insulating 
materials.

USES Argex has multiple applications and systems 
such as insulation in joist floor slabs and double wall 
air spaces, floor levelling, structure draining, substrate 
and topping in gardening areas, insulation of flat and 
tilted roofs and several geotechnic solutions.

SUSTENTABILIDADE A argila expandida Argex é 
ideal para uma cobertura que combina natureza, 
impermeabilização e isolamento. Das várias camadas 
que compõe a cobertura ajardinada, uma fundamental 
é aquela que permite um escoamento rápido do 
excesso de água, evitando que a água fique acumulada 
no substrato ajudando as raízes das plantas a respirar. 
O agregado de argila expandida é um óptimo 
elemento para drenagem, é uma substância natural 
e porosa, não se decompõe nem apodrece, é leve e 
capaz de armazenar uma determinada quantidade 
de humidade, que se vai libertando lentamente. É 
um produto não inflamável, inodoro, electricamente 
neutro e hipoalergénico.  

CARACTERÍSTICAS Este produto 100% natural não 
sobrecarrega a estrutura, ajuda a regular a humidade e 
melhora a eficiência térmica e acústica dos edifícios, o 
que permite uma redução dos consumos energéticos. 
Oferece ainda, uma proteção natural ao sistema 
e aumenta a vida útil dos materiais utilizados na 
impermeabilização e isolamento.  

APLICAÇÕES A Argex assegura múltiplas soluções e 
aplicações. Como isolamento em lajes aligeiradas, 
preenchimento de caixa de ar em paredes duplas 
para isolamento, regularização de pisos, drenagem 
de estruturas, substrato e cobertura das áreas 
ajardinadas, isolamento de coberturas planas e 
inclinadas e aplicações geotécnicas.



32 33

or
de

na
m

en
to

pl
an

ni
ng

Insitu 
PaviTop
PNEUGREEN,  Óbidos | pavitop.pneugreen.pt

SUSTAINABILITY Insitu is a safety flooring consisting 
of a first layer of SBR base (recycled rubber) and a 
top layer in EPDM (virgin rubber) or SBR Premium 
(recycled rubber). Pneugreen is a national company 
that focuses on sustainable economy. 

PROPERTIES It is a product manufactured on site 
(insitu) that allows users to enjoy a seamless, playful 
and interactive, comfortable, safe and non-slippery, 
shockproof and anti-trauma floor. It allows diversity of 
colours and designs and is therefore suitable for more 
creative projects where children can play and enjoy 
happy moments.  

USES Kindergartens, nurseries, Public and Private 
Schools and Children’s Parks, Shopping Centers, 
among others. Maintenance: Semiannual hygiene with 
pressure washing machine and neutral PH detergent.

SUSTENTABILIDADE O Insitu é um pavimento de 
segurança constituído por uma primeira camada de 
base em SBR (borracha reciclada) e uma camada de 
topo em EPDM (borracha virgem) ou SBR Premium 
(borracha reciclada). A Pneugreen é uma empresa 
nacional que aposta na economia sustentável. 

CARACTERÍSTICAS É um produto fabricado no próprio 
local (insitu) que permite aos utilizadores desfrutar 
de um pavimento sem juntas, lúdico e interactivo, 
confortável, seguro e antiderrapante, amortecedor e 
anti-trauma. Permite diversidade de cores e desenhos 
e é por isso indicado para projectos à medida, mais 
criativos, onde as crianças possam brincar e desfrutar 
de momentos alegres e cheios de vida.  

APLICAÇÕES Jardins de Infância, Creches, Escolas 
Públicas e Privadas e Parques Infantis, Centros 
Comerciais, entre outros. Manutenção: Higienização 
semestral com máquina de pressão e detergente PH 
neutro.
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Play
PaviTop
PNEUGREEN,  Óbidos | pavitop.pneugreen.pt

SUSTAINABILITY PlayPaviTop Islands, the most recent 
launch of PneuGreen in June 2019 - on Child’s Day, 
is an innovative project that aims to dynamize the 
space of play and recreation in a sustainable and very 
economic way!  Each Island can help recycle more than 
100 end-of-life tires. Pneugreen is a national company 
that focuses on sustainable economy. 

PROPERTIES  It can be sold in Kit, according to the 
space and economic availability of each Institution or 
Individual, it was designed for the user/installer. Easy 
installation and maintenance, non-slippery, flexible 
and anti-trauma. Resistant, durable and playful. Aim 
for the mobility and accessibility of its users! 

USES It applies to all places that seek to stimulate 
in children the team games and their dynamics! 
Maintenance: Half-yearly hygiene with pressure 
washing machine and neutral PH detergent.

SUSTENTABILIDADE As Ilhas PlayPaviTop, o último 
lançamento da PneuGreen em Junho de 2019 – no 
dia da Criança, é um projecto inovador que visa a 
dinamização do espaço de jogo e recreio de forma 
sustentável e muito económica! Cada Ilha pode 
ajudar a reciclar mais de 100 pneus em fim de vida. 
A Pneugreen é uma empresa nacional que aposta na 
economia sustentável. 

CARACTERÍSTICAS Pode ser vendida em Kit, à 
medida do espaço e disponibilidade económica de 
cada Instituição ou Particular, foi pensada para o 
utilizador/instalador. De fácil instalação e manutenção, 
antiderrapante, flexível e anti-trauma. Resistente, 
duradoura e lúdica. Visa a mobilidade e a acessibilidade 
dos seus utilizadores!  

APLICAÇÕES Aplica-se a todos os locais que procurem 
estimular nas crianças os jogos em equipa e suas 
dinâmicas! Manutenção: Higienização semestral com 
máquina de pressão e detergente PH neutro. 
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Estrado PaviTop
PaviTop Platform

SUSTAINABILITY PneuGreen specializes in the 
manufacture of recycled rubber products coming from 
tires in the end-of-life. PaviTop Platform is one of the 
latest innovations that, within the circular economy, 
aims at the sustainability of the spaces where it is 
installed. With an incorporation of more than 5 tires in 
end of life per m2!, Pneugreen is a national company 
that bets on the sustainable economy. 

PROPERTIES It distinguishes itself by the easy 
installation, of high comfort and safety, shock-absorbing 
and non-slippery, removable, flexible, draining, 
odourless and thermal and acoustic insulation. 
Durable, resistant and of reduced maintenance. 
Design product, aesthetic and decorative - colours: 
grey, brown, green, red and black! 

USES Designed to be used in places of intense wear 
such as: lounges, swimming pools, terraces/ balconies, 
beach walkways, leisure areas, corridors, terraces, 
bars. It is the ideal solution for nursing homes, 
hotels, rural and housing tourism, among others. 
Maintenance: Annual hygiene with a pressure washing 
machine and neutral detergent.

SUSTENTABILIDADE A PneuGreen é especialista 
no fabrico de produtos em borracha reciclada, 
proveniente do pneu em fim de vida.    
O Estrado PaviTop é uma das mais recentes inovações 
que, no âmbito da economia circular, visa a 
sustentabilidade dos espaços onde é instalado. Com 
uma incorporação de mais de 5 pneus em fim de vida 
por m2! a Pneugreen é uma empresa nacional que 
aposta na economia sustentável.  

CARACTERÍSTICAS  Distingue-se pela fácil instalação, 
de elevado conforto e segurança, amortecedor 
de impacto e anti-derrapante, amovível, flexível, 
drenante, inodoro e isolante térmico e acústico. 
Resistente, duradouro e de manutenção reduzida. 
Produto de design, estético e decorativo – cores: cinza, 
castanho, verde, vermelho e preto!

APLICAÇÕES Pensado para ser aplicado em locais de 
grande utilização como: lounges, piscinas, terraços/
varandas, passadeiras de praia, zonas de lazer, 
corredores, esplanadas, bares. É a solução ideal para 
lares, hotéis, turismos rurais e de habitação entre 
outros. Manutenção: Higienização anual com máquina 
de pressão e detergente neutro. 

PNEUGREEN,  Óbidos | pavitop.pneugreen.pt



conforto
comfort  

ECO PRODUTOS/SERVIÇOS QUE PROMOVEM O
ECO PRODUCTS/SERVICES THAT PROMOTE

Estudar a situação de conforto nos edifícios 

é uma árdua tarefa devido à complexidade 

de climas. Na realidade devemos entender 

o clima ou os climas da Arquitetura num 

sentido mais vasto, incluindo todos os 

fenómenos ambientais que atuam sobre 

os ocupantes dos edifícios, influenciando o 

seu bem estar e a sua perceção de conforto, 

seja ele térmico, visual, acústico, ou outro. 

The study of comfort status in buildings is 

an arduous task due to the complexity of 

climates. We should strive to understand 

climate in Architecture in a broader sense 

by including all environmental phenomena 

that effect the well-being and perception 

of comfort of a building’s users, whether it 

is therma, acoustic, visual or any other.
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Gym 
PaviTop
PNEUGREEN,  Óbidos | pavitop.pneugreen.pt

SUSTAINABILITY GymPaviTop is an environmentally-
friendly solution that incorporates rubber from the 
tire, which gives it strength and durability, each m2 
helps to recycle an average of 4 tires at the end of 
life. Pneugreen is a national company that focuses on 
sustainable economy. 

PROPERTIES Distinguished by the easy installation, 
it has been studied to guarantee maximum comfort 
to its users! It is safe, comfortable, noise and weight 
damping. Excellent for areas dedicated to bodybuilding, 
“Cross Fit” and Free Weight, it absorbs the impact of 
dumbbells and allows its users comfort and elasticity 
in the areas dedicated to localized exercises. 

USES Gymnasiums, Academies, Hotels, among others.

SUSTENTABILIDADE O GymPaviTop é uma solução 
ambientalmente viável que incorpora a borracha 
proveniente do pneu, o qual lhe confere resistência 
e durabilidade, cada m2 ajuda a reciclar em média 4 
pneus em fim de vida. A Pneugreen é uma empresa 
nacional que aposta na economia sustentável.

CARACTERÍSTICAS  Distingue-se pela fácil instalação, 
foi estudado para garantir o máximo conforto aos 
seus utilizadores! É seguro, confortável, amortecedor 
de ruído e de peso. Excelente para áreas dedicadas à 
musculação, “Cross Fit” e Peso livre, absorve o impacto 
dos halteres e possibilita aos seus utilizadores conforto 
e elasticidade nas zonas destinadas a exercícios 
localizados. 

APLICAÇÕES Ginásios, Academias, Hotéis, entre 
outros.
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Recolour

GRANORTE, Rio Meão | www.granorte.pt

SUSTAINABILITY Granorte develops and produces 
sustainable, environmentally responsible coatings that 
contribute to the preservation of forests. RECOLOUR 
flooring is produced from natural cork and inspired 
by Nature. The harvesting of cork, made every 9 years 
without cutting trees, is a responsible practice with 
minimal impact on the environment, preserving the 
ecosystems. RECOLOUR contains more than 80% of 
cork and wood, and 35% of recycled material. Contains 
no PVC, plasticizers or substances dangerous to health 
or the environment. 

PROPERTIES The multi-layer structure, combining 
technology with the exclusive properties of cork, gives 
unique characteristics to the RECOLOR flooring. In 
addition to the high thermal and acoustic insulation, 
they stand out for the ease of application (uniclic®) 
and cleaning, great resistance to wear, water and 
stains. They do not absorb dust, do not cause allergies 
and are resistant to microorganisms due to the 
unique Microban® inhibitor protection. The perfect 
combination of sustainability, comfort, hygiene and 
durability. 

USES The variety of colours and high performance 
allow for creative design in new construction or 
renovation. These floors can be used in residential or 
commercial works with a lifetime structural warranty 
and a 15-year (residential) or 5-year (commercial) 
wear warranty. 

 

SUSTENTABILIDADE A Granorte desenvolve e 
produz revestimentos sustentáveis, ambientalmente 
responsáveis e que contribuem para a preservação das 
florestas. Os pavimentos RECOLOUR são produzidos 
a partir de cortiça natural e inspirados na Natureza. 
A colheita de cortiça, feita a cada 9 anos sem corte 
de árvores, é uma prática responsável com impacto 
mínimo no ambiente, preservando os ecossistemas. 
RECOLOUR contém mais de 80% de cortiça e madeira 
e 35% de material reciclado. Não contém PVC, 
plastificantes ou substâncias perigosas para a saúde ou 
para o ambiente.   

CARACTERÍSTICAS A estrutura multicamada, 
combinando tecnologia com as propriedades 
exclusivas da cortiça, confere características únicas 
aos pavimentos RECOLOUR. Para além do elevado 
isolamento térmico e acústico, destacam-se pela 
facilidade de aplicação (uniclic®) e limpeza, grande 
resistência ao desgaste, à água e a manchas. Não 
absorvem pó, não causam alergias e são resistentes 
a microrganismos devido à exclusiva proteção 
inibidora Microban®. A combinação perfeita entre 
sustentabilidade, conforto, higiene e durabilidade.  

APLICAÇÕES A variedade de cores e a sua elevada 
performance, permitem um design criativo na 
construção nova ou na renovação. Estes pavimentos 
podem ser usados em obras residenciais ou comerciais 
com garantia estrutural vitalícia e garantia ao desgaste 
de 15 anos (residencial) ou 5 anos (comercial). 
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Vita

GRANORTE, Rio Meão | www.granorte.pt

SUSTAINABILITY VITA cork floors are produced in 
natural cork, recycled from waste, residues and 
by-products of the cork industry. It is a highly 
technological product and simultaneously one of the 
most sustainable coatings, contributing decisively to 
the conservation, protection and integrity of forests 
and biodiversity. VITA flooring is FSC® certified and 
does not contain PVC, plasticizers or other substances 
hazardous to health or the environment.      

PROPERTIES VITA floors combine direct digital printing 
technology with the durability and comfort of an eco-
friendly cork surface. The VITA line reproduces unique 
effects of wood or tile design directly on the cork, for a 
completely unique look. 

USES With a fabulous range of designs, textures and 
colours, VITA flooring offers the perfect solution to 
create magnificent interior decoration styles, from 
modern to traditional, where the requirements 
of thermal and acoustic comfort are of utmost 
importance. VITA flooring can be used in heavy-duty 
residential or commercial applications and have a 
lifetime structural warranty and 20-year residential or 
10-year commercial wear warranty. 

SUSTENTABILIDADE Os pavimentos de cortiça da gama 
VITA são produzidos em cortiça natural, reciclada 
a partir de desperdícios, resíduos e subprodutos 
da indústria de produção de rolhas. É um produto 
altamente tecnológico e simultaneamente, um 
dos revestimentos mais sustentáveis, contribuindo 
de forma decisiva para a conservação, proteção e 
integridade das florestas e da biodiversidade.  Os 
pavimentos VITA são certificados FSC® e não contêm 
PVC, plastificantes ou outras substâncias perigosas 
para a saúde ou o meio ambiente.  

CARACTERÍSTICAS Os pavimentos VITA combinam 
a tecnologia de impressão digital direta com a 
durabilidade e o conforto de uma superfície ecológica 
em cortiça. A linha VITA reproduz efeitos únicos de 
design de madeira ou azulejo, diretamente na cortiça, 
para um visual completamente único. 

APLICAÇÕES  Com uma fabulosa variedade de 
desenhos, texturas e cores, os pavimentos VITA 
oferecem a solução perfeita para criar magníficos 
estilos de decoração de interiores, do moderno ao 
tradicional, em que os requisitos de conforto térmico 
e acústico assumam uma importância preponderante. 
Os pavimentos VITA podem ser usados em aplicações 
residenciais ou comerciais de uso intenso e têm uma 
garantia estrutural vitalícia e garantia de desgaste de 
20 anos residencial ou 10 anos comercial. 
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3DFORMS

GRANORTE, Rio Meão | www.granorte.pt

SUSTAINABILITY Since its inception in 1972, 
GRANORTE’s activity has been based on the recycling 
of cork, adding value to the waste and by-products 
of the cork bottle stopper industry. 3DFORMS wall 
cladding modules consist of about 95% natural cork 
grains, obtained by grinding and granulating this 
sustainable raw material. The binder is a non-toxic, 
formaldehyde-free polymer described in the FDA’s list 
of approved materials for contact with food. Contains 
no PVC, plasticizers or other substances dangerous to 
health or the environment. 

PROPERTIES 3DFORMS modules are CNC molded and 
finished with a water-based protector. Being modular, 
they can be combined into various arrangements to 
create unique three-dimensional patterns that add 
depth to vertical surfaces by defining the identity of 
space. Inspired by traditional wood and tile panels 
from the 1950s and 1960s, 3DFORMS modules project 
an impressive rhythmic pattern across the wall. 

USES Offering a seemingly endless amount of creative 
possibilities, 3DFORMS provides the designer with a 
unique texture like coatings with acoustic and thermal 
properties intrinsic to cork contributing to the good 
acoustic and thermal performance of the buildings, 
improving the environmental comfort. 

SUSTENTABILIDADE Desde o início em 1972, que 
a atividade da GRANORTE passa pela reciclagem 
de cortiça, acrescentando valor aos resíduos e 
subprodutos da indústria de produção de rolhas de 
cortiça. Os módulos de revestimento de paredes 
3DFORMS são compostos por cerca de 95% de grãos 
de cortiça natural, obtidos por trituração e granulação 
desta matéria-prima sustentável. O agente ligante 
é um polímero não-tóxico, livre de formaldeído, 
descrito na lista do FDA de materiais que podem ser 
usados em contato com alimentos. Não contém PVC, 
plastificantes ou outras substâncias perigosas para a 
saúde ou o meio ambiente.  

CARACTERÍSTICAS Os módulos 3DFORMS são 
moldados por CNC e terminados com um protetor à 
base de água. Sendo modulares, podem combinar-se 
em vários arranjos para criar padrões tridimensionais 
únicos que adicionam profundidade a superfícies 
verticais, definindo a identidade do espaço. Inspirando-
se nos tradicionais azulejos e painéis de madeira dos 
anos 50 e 60, os módulos 3DFORMS projetam um 
impressionante padrão rítmico através da parede.  

APLICAÇÕES Oferecendo uma quantidade 
aparentemente infinita de possibilidades criativas, 
3DFORMS proporciona ao projetista uma textura única 
como revestimentos com propriedades acústicas e 
térmicas intrínsecas à cortiça contribuindo para o 
bom desempenho acústico e térmico dos edifícios, 
melhorando o conforto ambiental. 
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SGG CLIMALIT PLUS

SAINT GOBAIN GLASS, Sta Iria da Azoia | www.saint-gobain-glass.com
www.climalit.pt; www.sggclimalitdata.com; www.climalizate.pt

SUSTAINABILITY For sustainability, engineers and 
architects constantly seek alternatives for buildings to 
influence the environment as little as possible. Due to its 
versatility, glass is a material that has conquered great 
importance to these professionals, not only because it 
is 100% recyclable but also because it has a great ability 
to combine aesthetics and high performance .  
The transparency of glass and its good thermal 
performance allow for natural lighting and energy 
efficiency, which implies the reduction of CO2 
emissions. 

PROPERTIES The characteristics of the SGG CLIMALIT 
PLUS® glass make it a unique glass that achieves up to 
3 times the insulation level of a basic double glazing, 
and maintains a great thermal sensation in winter. 
In the summer, SGG CLIMALIT PLUS can halve direct 
solar energy input compared to a basic double glazing, 
helping maintain a pleasant temperature inside the 
space. With SGG CLIMALIT PLUS you can enjoy more 
comfortable spaces. 

USES The wide range of products offered by Saint-
Gobain Glass, thanks to their functions, currently 
allow the designer a great freedom of creation in 
new construction or renovation, allowing a specific 
response and performance to the demands of the 
construction players.

SUSTENTABILIDADE Em prol da sustentabilidade, 
engenheiros e arquitetos buscam constantemente 
alternativas para que os edifícios influenciem o menos 
possível o ambiente.    
Devido à sua versatilidade, o vidro é um material 
que tem conquistado espaço nos dossiers destes 
profissionais, não só por ser 100% reciclável, mas 
também por ter uma grande capacidade de aliar 
estética e alto desempenho. 

CARACTERÍSTICAS As características do vidro 
SGG CLIMALIT PLUS® tornam-no num vidro único 
que alcança um nível de isolamento até 3 vezes 
maior que um vidro duplo básico, conseguindo 
manter uma ótima sensação térmica no inverno.  
No verão, SGG CLIMALIT PLUS pode reduzir a metade 
a entrada de energia solar direta, comparativamente 
a um vidro duplo básico, ajudando a manter uma 
temperatura agradável no interior do espaço. Com 
SGG CLIMALIT PLUS poderá disfrutar de espaços mais 
confortáveis. 

APLICAÇÕES A variedade dos produtos de que a Saint-
Gobain Glass dispõe, pelas suas funções, oferece 
atualmente ao projetista uma grande liberdade 
de criação na construção nova ou de renovação, 
possibilitando uma resposta concreta e de performance 
às exigências dos intervenientes da construção.
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SGG MIRALITE NATURA

SAINT GOBAIN GLASS, Sta Iria da Azoia | www.saint-gobain-glass.com
www.climalit.pt; www.sggclimalitdata.com; www.climalizate.pt

SUSTAINABILITY The SGG MIRALITE NATURA mirror 
respects the environment and people’s health, 
reflecting the fundamental values of Saint-Gobain 
Glass. It combines unique environmental efficiency, 
as it does not incorporate lead in the protective paint 
and uses a minimum of solvents, ensuring superior 
quality as a result of Saint-Gobain Glass’s continuous 
innovation capability. Its components incorporate 30% 
of recycled glass, during its manufacture 30% of the 
water is reused and 100% of the metals and glass are 
re-routed for recycling. 

PROPERTIES MIRALITE NATURA is a mirror with peach 
shade that reduces the green look of the glass.  The 
unique properties of SGG MIRALITE NATURA help to 
improve the appearance and comfort of the inside, 
extending the perceived space. SGG MIRALITE NATURA 
provides a greater luminosity and creates a sense of 
comfort, being an ideal complement in the decoration 
of any environment. 

APPLICATIONS SGG MIRALITE NATURA is an excellent 
decorative touch as such in the home (bathrooms, 
corridors, bedrooms,…) as in professional/commercial 
environments (stores, offices, restaurants, hotels,…), 
in various shapes or sizes, it can be installed in walls, 
ceilings or furniture pieces (tables, doors, shelves,…)

SUSTENTABILIDADE O espelho SGG MIRALITE NATURA 
respeita o ambiente e a saúde das pessoas, traduzindo 
os valores fundamentais da Saint-Gobain Glass. 
Combina a eficiência ambiental única, uma vez que 
não incorpora chumbo na pintura de proteção e utiliza 
um mínimo de solventes, garantindo uma qualidade 
superior, consequência da contínua capacidade de 
inovação da Saint-Gobain Glass. Os seus componentes 
incorporam 30% de vidro reciclado, na sua fabricação é 
reutilizada 30% da água e 100% dos metais e vidro são 
reencaminhados para reciclagem.  

CARACTERÍSTICAS MIRALITE NATURA  é um espelho 
com tonalidade pêssego que atenua o aspecto verde 
do vidro. As propriedades únicas de SGG MIRALITE 
NATURA ajudam a melhorar a aparência e conforto 
dos interiores, ampliando o espaço percebido. SGG 
MIRALITE NATURA proporciona maior luminosidade 
e cria um sentido de maior conforto, sendo o 
complemento ideal na decoração de qualquer 
ambiente.

APLICAÇÕES SGG MIRALITE NATURA é um excelente 
apontamento decorativo tanto em casa (casas de 
banhos, corredores, quartos,…) como em ambientes 
profissionais / comerciais (lojas, escritórios, 
restaurantes, hotéis…), em diversas formas e 
dimensões, seja em paredes, tetos ou peças de 
mobiliário (mesas, armários, portas, estantes,…).



construção
construction

ECO PRODUTOS/SERVIÇOSQUE OTIMIZAM A
ECO PRODUCTS/SERVICES THAT OPTIMIZE

O setor da construção tem sérias 

responsabilidades no que respeita ao 

impacte ambiental negativo que lhe está 

adjacente. De entre os vários impactes, 

salientam-se: a produção de resíduos, o 

consumo de energia, emissões de CO2 e 

consumo de recursos naturais…. Construir 

de forma a reduzir estes impactes é 

imperativo. A opção por construção leve 

e reabilitar em detrimento de construir de 

novo pode ser parte da solução… 

The construction industry has serious 

responsibilities when it comes to the 

negative environmental impact associated 

with it. Among several impact factors 

we must mention residue generation, 

energy consumption, CO2 emissions and 

consumption of natural resources. It is 

imperative to build in a way that minimizes 

these impacts. Choosing light constructions 

and to rehabilitate instead of building 

anew may be part of the answer… 
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Subtelha - Solução Eficiente

Under Tile - Efficient Solution
Onduline, Vila Nova de Gaia | pt.onduline.com

SUSTAINABILITY With the implementation of 
state-of-the-art technologies and innovation in the 
manufacture of their under tile sheets, Onduline 
reduces the carbon footprint with low primary 
energy consumption. The lightness of this material 
allows a more efficient transport, thus reducing CO2 
emissions, and its composition allows the recycling of 
a large amount of material yearly. Recent certificates 
demonstrate the company’s permanent concern 
regarding the quality of the environment.  

PROPERTIES Onduline under tile sheets are 
lightweight, which makes them easy to install and 
reduce labour costs, and are totally waterproof (30-
year warranty). The permanent ventilation between 
all elements of the roof increases their durability. 

USES Onduline under tile sheets easily adapt to 
the refurbishment of ceramic tile sloping roofs. In 
refurbishment jobs, its use allows the reduction of 
costs, by reducing the changes in the configuration of 
the roofs to the minimum possible. 

SUSTENTABILIDADE Com a implementação de 
tecnologias de ponta e inovação no fabrico das suas 
placas de subtelha, a Onduline reduz a pegada de 
carbono com baixos consumos de energias primárias. 
A leveza deste material permite um transporte mais 
eficaz, diminuindo assim as emissões de CO2, e a sua 
composição permite a reciclagem de uma elevada 
quantidade de material por ano. Certificados recentes 
demonstram a permanente preocupação da empresa 
no que respeita ao tema da qualidade do meio 
ambiente. 

CARACTERÍSTICAS As placas de subtelha Onduline são 
leves, facilitando a sua instalação e reduzindo custos 
de mão-de-obra. São impermeáveis à água (garantia 
de 30 anos). A ventilação constante entre todos os 
elementos da cobertura aumenta a durabilidade dos 
mesmos. 

APLICAÇÕES As placas de subtelha Onduline adaptam-
se facilmente à reabilitação de coberturas inclinadas 
em telha cerâmica. Na reabilitação, a sua utilização 
permite reduzir as alterações na configuração das 
coberturas ao mínimo possível, reduzindo custos. 
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UMBELINO MONTEIRO SA, Meirinhas | www.umbelino.pt

Advance 
Premium

SUSTAINABILITY UMBELINO MONTEIRO believes 
in the ecological effort as a management tool, 
profitability and vital part of the productive process 
and the competitive excellence of the company. 
Thus, ceramic tiles are produced through a careful 
selection and eco-efficient management of clays and 
a sophisticated production process that offers rigour, 
resistance, guarantee, profitability and a wide choice 
of colours, finishes and styles, providing the perfect 
solution in terms of renovation. In this sense appears 
the Advance Premium range, including the Advance 
Premium Lusa and Advance Premium Marseille 
models.  

PROPERTIES Manufactured with the best raw 
materials, in which the stoneware paste and the 
use of plaster molds are highlighted, Advance 
Premium Lusa  and Advance Premium Marseille 
tiles are reference products that ensure excellent 
levels of strength and durability.   
The Advance Premium range is comprised of a wide 
range of accessories and components with the 
objective of giving the roof a good performance and 
final aesthetics. 

USES Advance Premium tiles, due to their clear 
functional and aesthetic advantages, are ideal for roofs 
where weather conditions are more unfavourable and 
for those who wish to invest in a durable solution. 

SUSTENTABILIDADE A UMBELINO MONTEIRO 
acredita no esforço ecológico como ferramenta 
de gestão, rentabilidade e parte vital do processo 
produtivo e da excelência competitiva da empresa. 
Desta forma, as telhas cerâmicas são produzidas 
através de uma criteriosa seleção e gestão eco-eficiente 
de argilas e de um sofisticado processo produtivo que 
lhe oferecem rigor, resistência, garantia, rentabilidade 
e uma ampla escolha de cores, acabamentos e estilos, 
garantindo a solução perfeita em termos de renovação. 
Neste sentido, surge a gama Advance Premium, a qual 
abrange os modelos Advance Premium Lusa e Advance 
Premium Marseille. 

CARACTERÍSTICAS Fabricadas com as melhores 
matérias-primas, onde se destaca a pasta grés e a 
utilização de moldes de gesso, as telhas Advance 
Premium Lusa e Advance Premium Marseille 
são produtos de referência que asseguram 
ótimos níveis de resistência e durabilidade.   
A gama Advance Premium é composta por uma ampla 
oferta de acessórios e componentes com o objetivo de 
conferir ao telhado um bom desempenho e estética 
final. 

APLICAÇÕES As telhas Advance Premium, pelas suas 
manifestas vantagens funcionais e estéticas, são ideais 
para as coberturas onde as condições climatéricas 
são mais desfavoráveis e para quem pretenda investir 
numa solução durável. 
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UMBELINO MONTEIRO SA, Meirinhas | www.umbelino.pt

UM 
Canudo

SUSTAINABILITY UMBELINO MONTEIRO believes 
in the ecological effort as a management tool, 
profitability and vital part of the productive process 
and the competitive excellence of the company. In 
this way, ceramic tiles are produced through a careful 
selection and eco-efficient management of clays and 
a sophisticated production process that offers rigour, 
resistance, guarantee, profitability and a wide choice 
of colors, finishes and styles, providing the perfect 
solution in terms of renovation. In this sense appears 
the UM Canudo range. 

PROPERTIES UM Canudo tile, inspired by the 
traditional Arabic or Old Portuguese tile, benefits from 
the latest UM technology, current production lines, 
a careful selection of clays, new drying methods and 
a new packaging line, fulfilling the highest standards 
quality standards and respect for the environment. 

Uses UM Canudo tiles, due to their obvious functional 
and aesthetic advantages, are ideal not only for the 
rehabilitation of old buildings but also for use in the 
new construction of single-family housing and quality 
leisure tourism enterprises.  

SUSTENTABILIDADE A UMBELINO MONTEIRO 
acredita no esforço ecológico como ferramenta 
de gestão, rentabilidade e parte vital do processo 
produtivo e da excelência competitiva da empresa. 
Desta forma, as telhas cerâmicas são produzidas 
através de uma criteriosa seleção e gestão eco-eficiente 
de argilas e de um sofisticado processo produtivo que 
lhe oferecem rigor, resistência, garantia, rentabilidade 
e uma ampla escolha de cores, acabamentos e estilos, 
garantindo a solução perfeita em termos de renovação. 
Neste sentido, surge a gama UM Canudo. 

CARACTERÍSTICAS A telha UM Canudo, inspirada na 
tradicional telha Árabe ou Antiga Portuguesa, usufrui 
da mais moderna tecnologia UM, linhas de produção 
atuais, de uma criteriosa seleção de argilas, de 
novos métodos de secagem e de uma nova linha de 
embalagem, cumprindo os mais elevados padrões de 
qualidade e respeito pelo meio ambiente. 

APLICAÇÕES As telhas UM Canudo, pelas suas 
manifestas vantagens funcionais e estéticas, são 
ideais não só para a reabilitação de edifícios antigos 
como para utilizar na construção nova de habitações 
unifamiliares e empreendimentos turísticos de lazer de 
qualidade. 
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BIOCALCE® 
MUROSECO
KERAKOLL, Venda do Pinheiro | www.kerakoll.com

SUSTAINABILITY BIOCALCE® is a natural material that, 
thanks to its porosity and hygroscopicity, allows a 
continuous exchange of air and steam inside the wall, 
keeping the house healthy and in perfect balance. 
The quality of the natural hydraulic lime NHL 3.5 and 
natural pozzolana with a high amorphous content give 
these mortars a greater natural porosity than cement-
based plasters, which acts as a true “hygrometric 
lung” in the masonry with a perfect balance between 
strengths and elasticity, making it perfectly compatible 
with masonry, although degraded, with advantages of 
habitability. 

PROPERTIES Although dehumidification systems have 
existed for more than 30 years, there are numerous 
limitations to solving the moisture problem by capillary 
absorption of masonry. These are caused by the poor 
breathability of the plaster, little resistance in the 
time to the disintegrating action of salts and also by 
the waterproofing effect of the preventive treatments 
of water tightness that cause the stagnation of water 
inside the masonry, with the consequent detachments, 
condensations, molds and bad odours. 

USES Biocalce® is an eco-compatible plaster system to 
naturally dry any type of wet masonry. It is a natural 
dehumidifier that quickly extracts and removes all the 
moisture contained in the wall in the form of steam. 

SUSTENTABILIDADE BIOCALCE® é um material natural 
que, graças à sua porosidade e higroscopicidade, 
permite um intercâmbio contínuo do ar e vapor do 
interior da parede mantendo a casa saudável e em 
perfeito equilíbrio. A qualidade da cal hidráulica natural 
NHL 3.5 e pozolana natural com elevado teor amorfo, 
conferem a estas argamassas uma maior porosidade 
natural relativamente aos rebocos à base de cimento, 
que atua como um verdadeiro “pulmão higrométrico” 
na alvenaria com um equilíbrio perfeito entre 
resistências e elasticidade, tornando-a perfeitamente 
compatível com as alvenarias, ainda que degradadas, 
com vantagens de habitabilidade.  

CARACTERÍSTICAS Apesar de os sistemas de 
desumidificação existirem há mais de 30 anos, existem 
numerosas limitações para resolver o problema da 
humidade por absorção capilar das alvenarias. Estas 
são causadas pela fraca transpirabilidade do reboco, 
pouca resistência no tempo à ação desagregante 
dos sais e ainda pelo efeito impermeabilizante dos 
tratamentos preventivos de emboço, que provocam 
a estagnação de água dentro da alvenaria, com os 
consequentes destacamentos, condensações, bolores 
e maus odores.  

APLICAÇÕES O Biocalce® é um sistema de reboco eco-
compatível para secar de modo natural, qualquer tipo 
de alvenaria húmida. É um desumidificador natural 
que extrai e elimina rapidamente, sob a forma de 
vapor, toda a humidade contida na parede.   
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ISOVIT CORK 
(ETICS)
SECIL TEK, Maceira, Leiria | www.seciltek.com

SUSTAINABILITY ISOVIT CORK is an external thermal 
insulation system composed of expanded cork 
agglomerate panels (IBC), bonding mortar, and 
Natural Hydraulic Lime (NHL) and granulate cork, 
ISOVIT E-CORK, protected by rendering plaster also 
formulated based of NHL and silicate coating, system 
with excellent environmental, thermal and acoustic 
performance.  

PROPERTIES Thanks to the thermal delay provided 
by the ICB panels, unique characteristic of this 
insulation, the thermal performance is combined with 
the environmental performance. The mortars of this 
system, being formulated exclusively based on NHL, 
allow the absorption of CO2 over its lifetime. With the 
incorporation of cork granules, it is possible to replace 
aggregates, a non-renewable resource, and increase 
the yield of the product during application and 
reduce CO2 emission  during transport (decrease of 
weight). Due to its high deformability it can withstand 
ice-defrost cycles with excellent performance and 
guaranteed durability. 

USES It is a system designed for new construction or 
refurbishment, since it is compatible with old supports 
and can be applied both inside and outside. 

SUSTENTABILIDADE ISOVIT CORK é um sistema de 
isolamento térmico pelo exterior composto por painéis 
de aglomerado de cortiça expandida (IBC), argamassa 
de colagem e barramento à base de Cal Hidráulica 
Natural (NHL) e granulado de cortiça, ISOVIT E-CORK, 
protegido por argamassa de acabamento igualmente 
formulada à base de NHL e pintura de silicatos, sistema 
com excelente desempenho ambiental, térmico e 
acústico. 

CARACTERÍSTICAS Graças ao atraso térmico 
proporcionado pelos painéis de ICB, característica única 
deste isolamento, alia-se o desempenho térmico ao 
desempenho ambiental. As argamassas deste sistema, 
sendo formuladas exclusivamente à base de NHL, 
permitem a absorção de CO2 ao longo do seu período 
de vida. Com a incorporação de granulado de cortiça 
consegue-se igualmente a substituição de agregados, 
recurso não-renovável, aumentando o rendimento do 
produto na aplicação e diminuindo a emissão de CO2 
durante o transporte (diminuição de peso). Devido à 
sua elevada deformabilidade consegue suportar ciclos 
de gelo-degelo com excelente comportamento e com 
garantia de durabilidade. 

APLICAÇÕES  É um sistema vocacionado para obra nova 
e renovação uma vez que é compatível com suportes 
antigos e pode ser aplicado tanto pelo interior como 
pelo exterior. 
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REDArt madeira
REDArt woods (ETICS)
ROCKWOOL, Barcelona, Espanha | www.rockwool.pt

SUSTAINABILITY  Rock is one of the most abundant 
raw materials on the planet. However, in order to make 
better use of the resources of our planet, ROCKWOOL 
has developed a technology that uses waste from 
other industries as an alternative raw material.   
Moreover, rock wool is recyclable and durable and can 
be easily removed when a building is refurbished or 
demolished, and recycled to produce new products. 
In fact, rock wool can be recycled over and over 
again in new rock wool. ROCKWOOL products meet 
the principle of circular economy in the construction 
sector. 

PROPERTIES REDArt is an Exterior Thermal Insulation 
System, available for wood supports. It is a complete 
solution consisting of ROCKSATE DUO PLUS Double 
Density Rigid Rock wool panels, mortars, finishes 
and other accessories, providing the wood facade 
with energy efficiency, safety and an aesthetic 
finish with over 200 colours to choose from.   
The high-density outer layer ensures optimal 
adherence of the plaster and improves mechanical 
behavior. The lower density inner layer optimizes 
the thermal performance of the panel and allows 
maximum adaptability to the wood support. 

USES  It is specific for facades with thermic insulation 
systems (ETICS), suitable for both new construction 
and renovation in wood (also available for traditional 
support). 

SUSTENTABILIDADE A rocha é uma das matérias-
primas mais abundantes do planeta. Contudo, e 
de forma a utilizar melhor os recursos do nosso 
planeta, a ROCKWOOL desenvolveu uma tecnologia 
que permite utilizar os resíduos de outras indústrias 
como matéria-prima alternativa. Além do mais, a 
lã de rocha é reciclável e duradoura podendo ser 
removida facilmente quando um edifício é renovado 
ou demolido, sendo reciclada para produzir nova lã de 
rocha. Os produtos ROCKWOOL vão assim ao encontro 
da economia circular no setor da construção. 

CARACTERÍSTICAS REDArt é um Sistema de Isolamento 
Térmico pelo Exterior, disponível para suportes de 
madeira. É uma solução completa composta por painéis 
rígidos de lã de rocha de dupla densidade ROCKSATE 
DUO PLUS, argamassas, acabamentos e outros 
acessórios, fornecendo à fachada de madeira eficiência 
energética, segurança e um acabamento estético, com 
mais de 200 cores para escolher. A camada exterior de 
alta densidade garante uma aderência ótima do reboco 
e melhora o comportamento mecânico. A camada 
interna, de densidade inferior, otimiza as prestações 
térmicas do painel e permite a máxima adaptabilidade 
ao suporte de madeira. 

APLICAÇÕES É específico para fachadas com sistemas 
de isolamento térmico pelo exterior (ETICS), adequado 
tanto para construções novas como para reabilitações 
em madeira (disponível também para suporte 
tradicional). 
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KNAUF INSULATION | www.knaufinsulation.pt

ULTRAVENT - Fachada Ventilada

ULTRAVENT - Ventilated Façade

SUSTAINABILITY Among the solutions for façades 
currently on the market, the ventilated façade is 
the one with the highest energy efficiency and 
acoustic comfort, when incorporating mineral 
wool as insulation. The Ultravent range, used in 
this ventilated facade system, is non-combustible 
and water repellent. It is produced with ECOSE® 
technology, resins without formaldehyde or phenols 
that respect the environment, with a low emission of 
Volatile Organic Compounds and unchanged thermal 
properties over time. 

PROPERTIES The ventilated facade system of Knauf 
Insulation consists of a mineral wool of the range 
Ultravent applied on the outer wall surface, with a veil 
or black fabric on one side, which guarantees excellent 
thermal and acoustic performances. In this same wall, 
a structure that allows to create thickness between 
the insulation wool and the finish is applied, thus 
creating an air chamber that avoids thermal bridges 
and condensation of water steam, besides the acoustic 
advantages. 

USES In façades (applied on walls of brick or concrete) 

SUSTENTABILIDADE De entre as soluções para 
fachadas atualmente existentes no mercado, a fachada 
ventilada  é a que apresenta uma maior eficiência 
energética e conforto acústico ao incorporar lã mineral 
como isolamento. A gama Ultravent, utilizada neste 
sistema de fachadas ventiladas, é incombustível e 
hidro repelente. É produzida com tecnologia ECOSE®, 
resinas sem formaldeídos ou fenóis, que respeitam o 
meio ambiente, com uma baixa emissão de Compostos 
Orgânicos Voláteis e propriedades térmicas inalteráveis 
com o tempo. 

CARACTERÍSTICAS O sistema de fachada ventilada 
da Knauf Insulation é composto por uma lã mineral 
da gama Ultravent aplicada pelo exterior da parede, 
com véu ou tecido negro numa das faces, que 
garante excelentes prestações térmicas e acústicas. 
Nesta mesma parede é aplicada uma estrutura que 
permite criar espessura entre a lã de isolamento e o 
acabamento, criando assim uma câmara-de-ar que 
evita pontes térmicas e condensação do vapor de 
água, para além das vantagens acústicas. 

APLICAÇÕES Em fachadas (aplicado sobre paredes de 
tijolo ou betão). 
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Forro Thermowood®
Thermowood® Liner
GLOBALDIS, Portugal | www.globaldis.pt

SUSTAINABILITY Thermowood® liner is produced 
with Nordic pine wood, subject to intense thermal 
treatment (Thermo D) of heat and water vapour, 
thus improving its performance regarding insulation, 
dimensional stability, durability, resistance to 
biodegradation and to the UV. This wood is classified 
as class resistance I-II. This is a natural product without 
chemical components, thus having a positive effect that 
respects the environment. At the end of the product’s 
life cycle, it does not present an environmental hazard 
higher than that of untreated wood.  

PROPERTIES Extremely eco-friendly lining with great 
durability and strength, with a 30-year life expectancy, 
regarding deterioration. Available in size 18mm 
(thickness) by 140mm width in the UTV profile. 

USES Its natural beauty gives the product ideal 
features for application on façades and exterior 
coatings (fences). 

SUSTENTABILIDADE O forro Thermowood ® é produzido 
com base em madeiras de pinho nórdico, sujeitas 
a tratamento térmico intenso (Thermo D) de calor e 
vapor de água, conferindo-lhe assim uma melhoria 
ao nível de isolamento, estabilidade dimensional, 
durabilidade, resistência à biodegradação e aos raios 
UV. Esta madeira está inserida na classe de resistência 
I- II. Este é um produto natural sem componentes 
químicos, tendo assim um efeito positivo que respeita 
o ambiente. Sendo que no fim do ciclo de vida do 
produto, este não apresenta um perigo ambiental 
superior ao da madeira sem tratamento. 

CARACTERÍSTICAS Forro extremamente ecológico, 
com grande durabilidade e resistência, sendo 
expectável ter uma vida útil de 30 anos em relação 
à deterioração. Disponível na dimensão de 18mm 
(espessura) por 140mm de largura no perfil UTV. 

APLICAÇÕES A sua beleza natural confere ao produto 
características ideias para aplicação em fachadas e 
revestimento exterior (vedações). 
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GYPCORK

GYPTEC IBERICA, Figueira da Foz | www.gyptec.eu

SUSTAINABILITY GYPCORK is a response to the 
increasing demand for solutions that provide greater 
thermo-acoustic and energetic efficiency in new and 
existing buildings. It is a product with low incorporated 
energy that integrates a high percentage of by-products 
from other industries and renewable materials 
that contribute to a higher CO2 absorption.  
GYPCORK board compiles two Portuguese products 
of excellence: GYPTEC’s plaster boards, produced at 
Figueira da Foz with ecologic raw materials and non-
pollutant methods, and Amorim’s cork agglomerate, 
an excellent thermo-acoustic insulation and a result of 
a 100% natural and waste-free process.

PROPERTIES GYPCORK boards are a multi-layered 
construction solution that allies the properties of 
cork (thermo-acoustic and anti-vibration insulation, 
high thermic inertia, unlimited lifespan, dimensional 
stability and good fire-resistance) to those of plaster 
boards (acoustic insulation, low thermal conductivity, 
humidity regulation, incombustible, effective fire 
barrier, durable and impact resistant).

USES Interior covering and insulation of walls and 
ceilings. Ideal for rehabilitation or as base solution in 
new projects, the recommended system depends on 
the condition of the wall or ceiling and the pretended 
insulation performance. GYPCORK boards may be 
directly glued or applied over an auxiliary metal 
structure.

SUSTENTABILIDADE A placa GYPCORK vem responder à 
crescente solicitação de soluções que contribuam para 
uma maior eficiência acústica, térmica e energética 
dos edifícios existentes e a construir. É um produto de 
baixa energia incorporada, com elevada percentagem 
de subprodutos de outras indústrias e materiais 
renováveis que contribuem para a absorção de CO2. Esta 
placa reúne dois produtos portugueses de excelência: 
as placas de gesso Gyptec produzidas na Figueira da 
Foz, utilizando matérias-primas ecológicas e métodos 
não poluentes e o aglomerado de cortiça expandida, 
produzido pela Amorim Isolamentos através de um 
processo 100% natural e sem desperdícios.

CARACTERÍSTICAS Solução construtiva multicamada 
que alia as propriedades da cortiça: isolamento 
térmico, acústico e antivibrático, elevada inércia 
térmica, durabilidade ilimitada, estabilidade 
dimensional e bom comportamento ao fogo; com 
as da placa de gesso: isolamento acústico, baixa 
condutividade térmica, regulador de humidade, 
incombustível e eficaz em barreiras corta-fogo, 
durável e resistente ao impacto.

APLICAÇÕES Revestimento e isolamento térmico e 
acústico pelo interior de paredes e tetos. Ideal para 
a reabilitação ou como solução de raiz em projetos 
novos, o sistema recomendado depende das condições 
da parede ou teto e do isolamento pretendido. As 
placas GYPCORK podem ser coladas diretamente ou 
aplicadas com estrutura metálica auxiliar.
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Portaro® Segurança 
RC2 EI45 AC45dB
VICAIMA, Vale de Cambra |www.vicaima.com

SUSTAINABILITY The Portaro® Security Door RC2 
EI45 AC45dB is a solution that responds to the current 
concerns of prescribers regarding sustainability, energy 
saving and insulation of buildings, and which underlies 
the importance of incorporating, in several projects, 
entry doors with reduced coefficient of thermal 
transfer. This solution, which ensures high efficiency in 
the spaces, is also available with FSC® certification, an 
entity that ensures that the raw materials come from 
forests managed in a responsible way. 

PROPERTIES This high and multi-performance 
technical solution that integrates door, frame and 
accessories, guarantees in one product, resistance to 
intrusion and excellent thermal insulation (UD: 1.17 W 
/ (m2 ° C)), fire resistance (45 minutes) and acoustic 
(45dB) performances. 

USES Available in various designs and coatings, such 
as natural wood, decorative or lacquered sheet, this 
solution is suitable for apartments entries, offices or 
other areas requiring a high level of security. 

SUSTENTABILIDADE O Portaro® de Segurança RC2 
EI45 AC45dB é uma solução que responde às atuais 
preocupações dos prescritores no que respeita à 
sustentabilidade, poupança energética e isolamento 
dos edifícios, e que fundamenta a importância da 
incorporação, nos mais diversos projetos, de portas  de  
entrada  com  reduzido  coeficiente  de  transferência 
térmica.  Esta solução, que assegura elevada eficiência 
nos espaços, está também disponível com certificação 
FSC®, entidade que assegura que as matérias-primas 
são provenientes de florestas geridas de forma 
responsável. 

CARACTERÍSTICAS Esta  solução  técnica  multi-
performance  de  elevado  desempenho  que  integra  
porta,  aro  e  acessórios,  garante  num  só  produto,  
resistência  à  intrusão,  excelente  capacidade  de  
isolamento  térmico  (UD:  1,17  W/(m2.ºC)),  elevada  
performance  corta-fogo  (45   minutos) e acústica 
(45dB). 

APLICAÇÕES Disponível em diversos designs e 
revestimentos, como folha de madeira natural, 
decorativos   ou   lacados,   esta   solução   está   indicada   
para   aplicação   em   entrada   de apartamentos, 
escritórios ou outras áreas que exijam um elevado 
nível de segurança. 



energia
energy

ECO PRODUTOS/SERVIÇOS QUE CONTRIBUEM PARA A GESTÃO EFICIENTE DE
ECO PRODUCTS/SERVICES THAT CONTRIBUTE TO THE EFFICIENT MANAGEMENT OF

A maioria dos nossos edifícios foi 

desenhado sem a mínima preocupação 

com a conservação de energia. Nos 

dias de hoje a energia é um elemento 

essencial na procura de sustentabilidade. 

Os edifícios são responsáveis por 

aproximadamente metade das emissões 

de gases com efeito de estufa. Isolamento 

térmico, design passivo, produtos com 

baixa condutibilidade térmica e energia 

incorporada, energias renováveis e 

soluções construtivas adequadas ajudam a 

limitar o seu consumo nos edifícios.

Most existing buildings were designed 

with little or no concern for energy 

efficiency. Nowadays energy is an essential 

element in the quest for sustainability. 

Buildings are responsible for nearly half 

of all greenhouse gas emissions. Thermal 

insulation, passive design, low thermal 

conductivity materials, low embodied 

energy products, renewable energies and 

adequate constructive solutions all help 

in limiting the consumption of energy in 

buildings.
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Isolamento em Cortiça
Cork Insulation
AMORIM ISOLAMENTOS, Mozelos | www.amorimisolamentos.com

SUSTAINABILITY If there is a 100% sustainable 
insulation material, it is undoubtedly the expanded 
cork agglomerate. Natural raw material, it comes 
from the regenerating cork oak forest, its manufacture 
process has no negative impact on the environment 
(cork waste is used as fuel and the only emission 
during the manufacturing process is water steam).  

PROPERTIES Excellent thermal characteristics (λ = 
0.043 W / m ° C) acoustic and antivibratic. Practically 
unlimited durability without loss of characteristics, 
unlike other insulation materials, especially those 
from petroleum. It is a totally recyclable material. With 
a density between 140 and 160 kg/m3 and reaction to 
fire Euroclasse E. 

USES Due to its unmatched abilities to adjust to any 
situation, this material can be applied as thermal and 
acoustic insulation on flat or inclined roofs, green 
roofs, double walls, simple walls and slabs. 

It is also indicated for exterior insulation with coating 
- ETICS system, or completely exposed - MD Facade 
system. 

SUSTENTABILIDADE Se existe um material de 
isolamento 100% sustentável, ele é sem dúvida, o 
aglomerado de cortiça expandida. Matéria-prima 
natural, provém da floresta de sobro que se regenera 
naturalmente, o seu processo de fabrico e não tem 
impactes negativos no ambiente (os resíduos da cortiça 
são utilizados como combustível e a única emissão 
durante o processo de fabrico é o vapor de água). 

CARACTERÍSTICAS Excelentes características térmicas 
(λ = 0,043 W/m°C), acústicas e antivibráticas. 
Durabilidade praticamente ilimitada sem perda de 
características, ao contrário de outros materiais 
de isolamento, especialmente os provenientes do 
petróleo. É um material totalmente reciclável. Com 
uma densidade entre 140 e 160 kg/m3 e reação ao 
fogo Euroclasse E. 

APLICAÇÕES Pelas suas capacidades inigualáveis de 
se adaptar a qualquer situação, este material pode 
se aplicado como isolamento térmico e acústico de 
coberturas planas, inclinadas, ajardinadas, paredes 
duplas, paredes simples e lajes.  

Indicado ainda para isolamento exterior com 
revestimento – sistema ETICS, ou completamente à 
vista - sistema MD Fachada. 
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Tijolo Térmico Acústico
Thermo-Acoustic Brick
PRECERAM, Pombal | www.preceram.pt

SUSTAINABILITY  Preceram’s thermo-acoustic brick is 
recommended for the construction of more thermally 
efficient masonry walls. Its resistance is twice that 
of similar traditional bricks. The side-fitting, vertical 
perforation system favours the alignment of elements 
in a wall at the same time reducing execution time and 
mortar consumption.  The investment in more efficient 
walls allows for lower spending on air conditioning 
which translates into annual savings of a few hundred 
pounds.

PROPERTIES An ideal solution for more economic 
masonry walls of simple assembly to be placed in 
environments where thermal and acoustic conditions 
need to be stable and under control. This high 
mechanic resistance product allows for good energetic 
classifications and savings as well as greater comfort 
at home. 

USES Construction of simple or double, non-structural 
protected walls to meet acoustic, thermal and fire 
resistance pre-requisites.

SUSTENTABILIDADE O tijolo térmico e acústico 
Preceram é indicado para a construção de paredes 
em alvenaria mais eficientes termicamente. A sua 
resistência térmica é o dobro relativamente à de um 
tijolo tradicional equivalente. Tratando-se de tijolos 
com furação vertical que encaixam lateralmente uns 
nos outros favorecem o alinhamento e prumo da 
parede reduzindo o tempo de execução e o consumo 
de argamassa de assentamento. A aposta em paredes 
mais eficientes, permite minimizar o desperdício 
de energia para climatização, o que significa uma 
poupança anual de algumas centenas de euros.

CARACTERÍSTICAS Ideal para a construção de paredes 
em alvenaria mais económicas, de montagem mais 
simples onde se exija ambientes com condições 
térmicas e acústicas estáveis e controladas. Este 
produto de elevada resistência mecânica, potencia 
uma boa classificação energética, economizando 
recursos e proporcionando conforto dentro de casa.

APLICAÇÕES Construção de paredes simples ou 
duplas protegidas (com reboco ou revestimento), 
não resistentes e sujeitas a exposição passiva, com 
requisitos acústicos, térmicos e de resistência ao fogo.
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ULTRACOUSTIC PLUS

KNAUF INSULATION | ww.knaufinsulation.pt

SUSTAINABILITY Ultracoustic Plus is an Ultracoustic 
hybrid with water-repellent properties, ideal for 
application on the inner wall surface of the facade, 
produced with ECOSE Technology and classified as a 
non-combustible product. This product exceeds the 
legal requirements, it is recognized with the Eurofins 
Gold certificate and it contributes with credits to the 
environmental seals, promoting sustainability and 
efficiency in the construction of “green” buildings. 

PROPERTIES Ultracoustic Plus range has two distinct 
solutions, the Ultracoustic Plus P and the Ultracoustic 
Plus R, as a compact thermo-acoustic panel or a roll 
format. They are ideal as inside insulation solutions, 
efficient in logistics optimization, easy to install and 
pleasant to the touch.  

USES These solutions are suitable for application in 
wall systems, mainly in walls with metallic structures. 
Ultracoustic Plus P is ideal for indoor partition 
applications, specially for the the inner wall surface 
of the facade, and Ultracoustic Plus R for direct or 
indirect overlays. 

SUSTENTABILIDADE O Ultracoustic Plus é um híbrido 
Ultracoustic com propriedades hidrorepelentes, ideal 
para aplicar pelo interior da fachada, produzido com 
tecnologia ECOSE e classificado como um produto 
incombustível. Este produto excede os requisitos legais 
de desmepenho, é reconhecido com o certificado 
Eurofins Gold e contribui com créditos para os 
selos ambientais, promovendo a sustentabilidade e 
eficiência na construção de edifícios “verdes”. 

CARATERÍSTICAS A gama Ultracoustic Plus tem duas 
soluções distintas, o Ultracoustic Plus P e o Ultracoustic 
Plus R, com formato em painel compacto termo-
acústico e em rolo. São soluções ideais para isolar 
pelo interior, eficientes na otimização logística, de fácil 
instalação e agradáveis ao toque. 

APLICAÇÕES Estas soluções são indicadas para 
aplicações em sistemas de paredes, com predominância 
em paredes com estruturas metálicas. O Ultracoustic 
Plus P é ideal para aplicações em divisórias interiores, 
em particular pelo interior da fachada, e o Ultracoustic 
Plus R em revestimento direto ou indireto.  
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Lã Mineral
Mineral Wool
VOLCALIS Bustos, Azurveira | www.volcalis.pt

SUSTAINABILITY Volcalis mineral wool is 100% 
recyclable and ecological product, based on sand and 
a biological binder. Being an excellent insulation, it 
reduces energy consumption in buildings, and because 
it is highly compressible, it reduces the number of 
transports required by 10 times, thus reducing CO2 
emissions.    

PROPERTIES Volcalis mineral wool is an excellent 
thermal and acoustic insulation, it has a soft touch and 
is easy to handle. Because it is highly compressible, 
it simplifies transportation, cutting and installation. 
Mineral wool is a fire protection material, it is not 
combustible and does not conduct heat. 

USES Volcalis mineral wool is used in a wide range of 
applications, in the construction of new buildings or in 
renovations, in ceilings, partitions, wall coverings and 
ventilated facades, for thermal and acoustic insulation. 

 

 

SUSTENTABILIDADE A lã mineral Volcalis é um produto 
100% reciclável e ecológico, à base de areia e ligante 
de origem biológica. Por ser um excelente isolamento 
possibilita a redução do consumo de energia nos 
edifícios, e por ser altamente compressível diminui em 
cerca de 10 vezes o número de transportes necessários, 
reduzindo assim, ainda mais as emissões de CO2. 

CARACTERÍSTICAS A lã mineral Volcalis é um excelente 
isolamento térmico e acústico, tem um toque suave e 
é fácil de manusear. Por ser altamente compressível 
simplifica o transporte, corte e instalação. A lã mineral 
é um material de proteção contra incêndio, não é 
combustível e não conduz o calor. 

APLICAÇÕES A lã mineral Volcalis é utilizada numa 
ampla gama de aplicações, seja em construção de 
novos edifícios ou em reabilitação, em tetos, divisórias, 
revestimentos de paredes e fachadas ventiladas, para 
isolamento térmico e acústico. 



água
water

ECO PRODUTOS/SERVIÇOS QUE PROMOVEM A POUPANÇA DE
ECO PRODUCTS/SERVICES THAT PROMOTE SAVING OF 

É sem dúvida um enorme problema a nível 

mundial. A água é indispensável à vida. 

Secas, inundações, instalações precárias… 

fazem com que a água potável no mundo 

diminua de dia para dia. Uma gestão 

adequada da água: como recupera-la, 

armazena-la, reciclá-la, purificá-la, etc, 

deve ser introduzida nos nossos edifícios, 

através de equipamentos disponíveis para 

o efeito, de forma a reduzir o seu consumo 

e prevenir o desaparecimento deste 

recurso.

It’s a huge problem all over the world. 

Water is essential to life. Droughts, floods, 

precarious facilities… they all decrease 

the amount of available drinking water 

each day. Adequate water management 

strategies must be pursued and introduced 

into buildings in order to collect, store, 

recycle, purify, etc. By resorting to the 

proper available equipments we can seek 

to reduce its consumption and prevent the 

disappearance of this valuable resource.  
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Lusitano

BRUMA EUROPA, V. N. de Famalicão | www.bruma.pt

SUSTAINABILITY BRUMA’s Lusitano is the first full 
collection of single-handle faucets with ANQIP A+ 
hydric certification.  It allows for savings of up to 60% 
in water and energy without compromising the user’s 
comfort. 

PROPERTIES This line incorporates several BRUMA 
Ecodrop technologies such as: SmoothBreeze ceramic 
cartridge with a ColdStart water opener to keep the 
handle in a central alignment; a dynamic controller that 
adjusts to the network pressure and keeps the flow 
under 5 L/min, reducing your energy consumption, 
saving money without giving up on comfort. 

USES BRUMA offers a full kitchen and bathroom 
collection based on the Lusitano line, all of which 
possessing A+ hydric certification. 

SUSTENTABILIDADE O modelo Lusitano, da BRUMA, é 
a primeira coleção completa de monocomandos com 
classificação hídrica classe A+, certificada pela ANQIP. 
Permite poupanças de energia e água até 60% sem 
nunca comprometer o conforto de utilização. 

CARACTERÍSTICAS Este modelo incorpora várias 
tecnologias BRUMA EcoDrop, das quais se destacam: 
O cartucho cerâmico SmoothBreeze, com ColdStart 
– Abertura em água fria, com o manípulo na posição 
centrada; Um controlador dinâmico de caudal 
que nunca ultrapassa os 5,0 l/min, ajustando-se 
automaticamente à pressão da rede, diminuindo 
o consumo de energia e poupando dinheiro sem 
comprometer o conforto. 

APLICAÇÕES Para a casa de banho ou cozinha, a 
BRUMA disponibiliza toda uma coleção completa, 
integrada no modelo Lusitano, com a classificação 
hídrica A+. 
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ORBIS

SANITANA, Anadia | www.sanitana.com

SUSTAINABILITY Saving water and energy has never 
been easier. The ORBIS faucet combines not only design 
but technology, namely cold start, which prevents the 
consumption of extra resources by activating only the 
cold water at the tap opening in the central position. 
Its ecological aerator also enriches water with air for 
effortless savings. 

PROPERTIES This washbasin faucet has ecological 
ceramic disc cartridge and aerator, and it has cold start 
technology. Fixing kit and flexible connections are 
included. 

USES Simple installation and for all types of bathrooms 
- public or private. 

SUSTENTABILIDADE Poupar água e energia nunca foi 
tão fácil. Com a torneira ORBIS associa não só desenho 
como tecnologia, nomeadamente a cold start, que 
impede o consumo de recursos extra ao ativar apenas 
a água fria na abertura da torneira na posição central. 
O seu perlator ecológico enriquece também água com 
ar para poupança sem esforço. 

CARACTERÍSTICAS Esta torneira para lavatório possui 
cartucho de discos cerâmicos e perlator ecológicos e 
tem a tecnologia cold start (abertura em frio). O kit de 
fixação e ligações flexíveis estão incluídas. 

APLICAÇÕES De instalação simples e para todo o tipo 
de casas de banho – públicas ou privadas. 
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Balance

SANITANA, Anadia | www.sanitana.com

SUSTAINABILITY Less water and energy. Perfect 
flow. The BALANCE faucet has cold start technology, 
which allows energy savings. Only the cold water will 
be activated, when opening the tap in the central 
position. It also has na ecological aerator, which 
enriches the water with air for a more voluminous, 
precise and smooth flow. Effortless savings.  

PROPERTIES This washbasin faucet has ecological 
ceramic and pearl disc cartridge and has cold start 
technology. Fixing kit and flexible connections are 
included. 

USES Simple installation and for all types of bathrooms 
- public or private. 

SUSTENTABILIDADE Menos água e energia. Fluxo 
perfeito. A torneira BALANCE tem tecnologia cold 
start, o que lhe permite poupar energia. Sempre a 
abrir a torneira na posição central apenas a água fria 
será ativada. Tem também perlator ecológico, que 
enriquece a água com ar para um fluxo mais volumoso, 
preciso e suave. Poupança sem esforço. 

CARACTERÍSTICAS Esta torneira para lavatório possui 
cartucho de discos cerâmicos e perlator ecológicos e 
tem a tecnologia cold start (abertura em frio). O kit de 
fixação e ligações flexíveis estão incluídas. 

APLICAÇÕES De instalação simples e para todo o tipo 
de casas de banho – públicas ou privadas.  
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BE YOU

SANITANA, Anadia | www.sanitana.com

SUSTAINABILITY If you intend to reduce your water 
consumption, opting for a dual flush toilet can be the 
most effective change you can make. The ecological 
discharge of BE YOU - 3 or 4,5l - allows cleaning the 
toilet without sacrificing performance and above all, 
without wasting a property as precious as water. 

PROPERTIES This compact  b.t.w. (back to wall) toilet 
has dual outlet and tank equipped with mechanism 
that allows double ecological discharge - 3 or 4.5l. 
Toilet, tank and top sold separately - respective 
accessories are included. 

USES Simple installation and for all types of bathrooms 
- public or private. 

 

SUSTENTABILIDADE Se procura reduzir o seu 
consumo de água, optar por uma sanita com dupla 
descarga pode ser a mudança mais eficaz que pode 
fazer. A descarga ecológica da BE YOU - 3 ou 4,5l – 
permite fazer a limpeza da sanita sem sacrifício de 
performance e sobretudo, sem desperdício de um bem 
tão precioso como a água. 

CARACTERÍSTICAS Esta sanita compacta b.t.w. 
(back to wall) tem saída dual e tanque equipado com 
mecanismo que permite dupla descarga ecológica - 3 ou 
4,5l. Sanita, tanque e tampo vendidos separadamente 
– os acessórios respetivos estão incluídos.  

APLICAÇÕES De instalação simples e para todo o tipo 
de casas de banho – públicas ou privadas.  
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ECOFLO® - Tratamento de Água

Septic System
PREMIERTECH, Montijo | www.premiertech.pt

SUSTAINABILITY ECOFLO system is an equipment that 
promotes sustainability, since it is made of recyclable 
material, incorporates an organic coconut fiber that 
can be reused at the end of its life, and it has a reduced 
ecological footprint when compared to traditional 
solutions. 

PROPERTIES It is intended for the domestic waste 
water treatment, without using electric energy, with 
high eficiency and reliability, accompanied by a very 
reduced maintenance. 10 year warranty. 

USES Single-family housing, Small housing units, 
Villages, Campsites, Rural Tourism, Hotels 

SUSTENTABILIDADE O sistema ECOFLO é um 
equipamento que defende a sustentabilidade, uma vez 
que é fabricado em material reciclável, incorpora uma 
fibra orgânica de coco que pode ser reutilizada no seu 
fim de vida, assim como tem uma pegada ecológica 
reduzida, quando comparado com as soluções 
convencionais. 

CARACTERÍSTICAS Destina-se ao tratamento de águas 
residuais domésticas, sem recurso a energia elétrica, 
com elevado rendimento e fiabilidade, acompanhado 
de uma manutenção muito reduzida. Garantia de 10 
anos. 

APLICAÇÕES Habitações unifamiliares, Pequenos 
núcleos habitacionais, Aldeias, Parques de Campismo, 
Turismo Rural, Hotéis. 
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SAAP - Aproveitamento de Água
Rainwater Collection System

PREMIERTECH, Montijo | www.premiertech.pt

SUSTAINABILITY Nowadays up to 50% of a home’s 
water usage can be replaced by rainwater which 
means we’re saving a natural resource both from an 
economic perspective as well as from an energetic 
and environmental perspective.    
Rainwater can be used to replace running water 
in many operations such as toilet flush discharges, 
pavement cleaning, laundry machines and garden 
cleaning and irrigation.     
Using this Rainwater Collection System, we can save a 
natural resource (water), reduce its consumption and 
work towards its preservation and sustainable use. 

PROPERTIES The system is comprised of three main 
pieces: a rainwater recovering filter, a storage tank 
and a pumping and compensation set. Quick and easy 
installation with low-maintenance requirements. 

USES This rainwater collection system is meant for 
single-family houses, buildings, tourism resorts, 
industrial buildings, etc. 

 

SUSTENTABILIDADE Actualmente, aproximadamente 
50% do uso de água numa habitação pode ser substituído 
por água das chuvas, o que representa uma poupança 
de um recurso para a vida, não só a nível económico 
como também a nível energético e ambiental. A água 
da chuva pode ser utilizada em substituição da água 
potável, nas mais diversas operações, como sendo 
a descarga em sanitários, lavagem de pavimentos, 
máquina de lavar roupa, limpeza e rega do jardim.   
Com a utilização deste Sistema de Aproveitamento 
de Águas Pluviais (SAAP) conseguimos preservar os 
recursos naturais (água), reduzindo o seu consumo e 
contribuindo, deste modo, para a sua preservação e 
utilização sustentável. 

CARACTERÍSTICAS Sistema composto por três órgãos 
principais: Filtro de Águas Pluviais, Depósito de 
Armazenamento e Grupo Hidropressor. Fácil e rápida 
instalação e baixa manutenção. 

APLICAÇÕES O SAAP destina-se a moradias uni-
familiares, prédios, empreendimentos de turismo, 
naves industriais, etc. 
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CERTIFICADOS | CERTIFICATES
ANQIP
É uma associação portuguesa, técnico-científica da sociedade civil, sem fins 
lucrativos, que tem como objetivos gerais a promoção e a garantia da qualidade e da 
eficiência nas instalações prediais, com particular ênfase no ciclo predial da água e 
nas questões de sustentabilidade.
A Portuguese civil-society, technical-scientific non-profit association whose directives 
are to promote and ensure quality and efficiency in buildings. Its main focus is on the 
building’s water cycle and sustainability.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
AENOR é uma entidade espanhola privada, independente sem fins lucrativos que 
certifica produtos, serviços e companhias de acordo com a responsabilidade social e 
os critérios de desenvolvimento sustentável.
AENOR is a private, independent, non-profit Spanish entity which certifies 
products, services and companies according to social responsibility and sustainable 
development criteria.

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS
Este certificado atesta que a quali0dade do produto durante o seu fabrico é 
assegurada, respetivamente, o produto é sujeito a verificações de conformidade 
através de auditorias periódicas com a tomada de amostras para análise, de acordo 
com especificações técnicas definidas. 
This certificate certifies that the quality of the product during its manufacture is 
ensured, the product is subject to conformity checks through periodic audits with 
the sampling for analysis, in accordance with defined technical specifications.

BILAN CARBONE 
É o sistema mais antigo para avaliação e verificação de sustentabilidade nos edifícios, 
desenvolvido no Reino Unido.
It is the oldest system for evaluation and verification of sustainability in buildings, 
developed in the United Kingdom.

CO®K
Situado em França, atribui a qualidade a produtos com base em normas muito 
rigorosas.
Located in France, it attributes the quality to products based on very strict standards.

CERTIFICAÇÃO DO SERVIÇO                
de instalação, reparação, manutenção ou assistência técnica e desmantelamento 
de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que 
contenham gases fluorados com efeito de estufa.
installation, repair, maintenance or technical assistance and dismantling of fixed 
refrigeration equipments, air conditioning and heat pumps containing fluorinated 
greenhouse gases.

CFP – CARBON FOOTPRINT
 O impacto climático de um produto é a quantificação das emissões de gases de 
efeito estufa (GreenHouse Gas ou GHG) ligadas a todo o ciclo de vida do produto. A 
Kerakoll aderiu ao Programa Nacional Italiano para a Avaliação do Impacto Ambiental 
em colaboração com o Ministério do Ambiente Italiano e escolheu voluntariamente 
submeter à verificação segundo as normas ISO/TS 14067 e ISO 14040-44 por parte 
da SGS Italia os resultados dos estudos de Life Cycle Assessment. O desenvolvimento 
dos nossos produtos está orientado para a redução das emissões de gases de efeito 
estufa responsáveis por alterações climáticas.
The climate impact of a product is the quantification of greenhouse gas emissions 
(GreenHouse Gas or GHG) linked to the entire product life cycle. Kerakoll joined the 
Italian National Program for Environmental Impact Assessment in collaboration with 
the Italian Ministry of the Environment and voluntarily chose to submit the results 
of the studies of Life according to ISO / TS 14067 and ISO 14040-44 by SGS Italia 
Cycle Assessment. The development of our products is guided towards reducing the 
emissions of greenhouse gases responsible for climate change
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DAS KORK - LOGO
Rótulo alemão que significa as melhorias ambientais na produção de revestimentos 
para pavimentos e outros produtos de cortiça. O processo de atribuição deste rótulo 
é transparente, é feito através de inspeções abrangentes e regulares para o tornar 
credível.
German label for environmental contributions in the manufacture of cork pavements, 
coatings and general products. The accreditation process is transparent by means of 
extensive and frequent inspections.

ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATION OF BUILDINGS
Trata-se de medida promovida pela Comissão Europeia, implementada em 2007, 
que teve como objetivo disponibilizar ao utilizador final, informação sobre o 
comportamento energético de um edifício, através de uma etiqueta, qua atribuí uma 
classificação. Ela pode variar entre A (ou A+) a G (de mais eficiente a menos eficiente, 
respetivamente), dependendo de cada estado membro.
It is a measure promoted by the European Commission, implemented in 2007, which 
aimed to provide the end user with information on the energy performance of a 
building through a label, which gave it a rating. It can range from A (or A +) to G (from 
most efficient to least efficient, respectively), depending on each member state.

EMISSÕES DE COVs
Desde 1 de Setembro de 2013, que a rotulagem de produtos de construção para 
revestimentos de paredes ou chão, e para tintas e vernizes, é obrigatório para 
quantificar as emissões de compostos orgânicos voláteis. O rótulo deve indicar 
claramente os níveis de eemissões de COVs, desde a classe A + (emissões reduzidas) 
até à C (altas emissões).

EUCEB 
EUCEB é a designação de Conselho Europeu de Certificação de Produtos de Lã 
Mineral, uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo geral é o de certificar 
voluntariamente a conformidade das fibras de lã mineral com a nota Q do 
Regulamento (EC) nº 1272/2008.
EUCEB is the designation of the European Council for the Certification of Mineral 
Wool Products, a non-profit organization whose purpose is to voluntarily certify the 
compliance of mineral wool fibers with the Q note of Regulation (EC) No 1272/2008.

DAP – DECLARAÇÃO AMBIENTAL DE PRODUTO  
Define-se por um conjunto de dados ambientais quantificados para um produto, 
com categorias de parâmetros pré-definidas, baseado na série de normas ISO 14040, 
não excluindo informação adicional.
It is defined by a set of quantified environmental data for a product, with pre-defined 
parameter categories, based on the ISO 14040 series of standards, not excluding 
additional information.

COTEC PORTUGAL 
A COTEC Portugal é uma associação sem fins lucrativos que tem a missão de 
«promover o aumento da competitividade das empresas localizadas em Portugal, 
através do desenvolvimento e difusão de uma cultura e de uma prática de inovação, 
bem como do conhecimento residente no país».
COTEC Portugal is a non-profit association whose mission is to “promote the 
increase of the competitiveness of companies located in Portugal by developing and 
disseminating a culture and practice of innovation as well as knowledge residing in 
the country”.

Labelling the classification of volatile organic compounds emissions on construction 
products for wall and floor coating is mandatory since September 1st 2013. The label 
must indicate the classification grade which ranges from C (high emissions) to A+ 
(low emissions).

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD 
Esta certificação combina os requisitos de emissões dos mais importantes selos 
de qualidade europeus num único certificado, contendo, por exemplo, AgBB 
(Alemanha), Blue Angel (Alemanha), A Class (França), M1 (Finlândia) e o rótulo 
ecológico (Áustria).
This certification combines the emission requirements of the most important 
European quality seals in a single certificate, for example AgBB (Germany), Blue 
Angel (Germany), A Class (France), M1 (Finland) and the Ecolabel ).
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GREENGUARD®
O GREENGUARD Environmental Institute monitoriza o Programa de certificação 
Greenguard e estabelece padrões de qualidade do ar em espaços fechados para 
produtos, ambiente e edifícios asseguram a qualidade do ar interior, segundo os 
padrões globais das normas ISO.
The GREENGUARD Environmental Institute monitors the Greenguard Certification 
Program and establishes indoor air quality standards for products, environment and 
buildings to ensure indoor air quality, according to global standards of ISO standards.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 
Cada País tem os seus organismos competentes para certificar as ISO. Neste Guia 
são referidas:
ISO 9001 - Sistema de gestão da qualidade 
ISO 14001- sistema de gestão ambiental  
ISO 50001 Sistema de gestão de energia
Each country has its competent bodies to certify ISOs. In this Guide are mentioned:
ISO 9001 - Quality management system
ISO 14001- environmental management system
ISO 50001 Power management system

INSTITUTO ALEMÃO DE TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO (DIBT)
É uma instituição governamental que visa o cumprimento tecnico no setor da 
construção. É membro da EOTA (Organização Europeia para aprovação técnica 
europeia) e UEAtc (União Europeia de Agrément).
DIBt is the German approval body for non-regulated construction products and types 
of construction. DIBt is a member of EOTA (European Organisation for Technical 
Assessment) and UEAtc (Union Européenne pour l’Agrément).

INSTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA E AMBIENTALI
Em colaboração com FSC, o ICEA certifica a floresta que segue os requisitos do FSC. 
In collaboration with FSC, ICEA certifies the forest that follows FSC requirements.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
O FSC é uma organização não-governamental, internacional e independente, 
constituída por três câmaras: económica, ambiental e social - que define os Princípios 
e Critérios FSC para uma gestão florestal responsável. É uma entidade acreditadora 
que regula a utilização da marca FSC.
FSC is a global and independent non-profit organization comprised by three 
chambers: social, economic and environmental, which establish its principles and 
criteria in responsible forest management. They are the accrediting body regulating 
the use of FSC marking.

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) 
EPD é um documento independente e certificado que comunica informação 
transparente e comparável sobre o impacte ambiental do ciclo de vida dos produtos.
EPD is an independently verified and registered document that communicates 
transparent and comparable information about the life-cycle environmental impact 
of products. 

ITECONS 
O Itecons possui um Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela APCER (EN 
ISO 9001) implementado na prestação de serviços de consultoria, medição e ensaio, 
investigação e desenvolvimento tecnológico, avaliação técnica e formação e eventos 
nas áreas da construção, da energia, do ambiente e da sustentabilidade.
Itecons has a Quality Management System certified by APCER (EN ISO 9001) 
implemented in the provision of consulting, measurement and testing services, 
research and technological development, technical evaluation and training and 
events in the areas of construction, energy, environment and sustainability.

LEED  LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN (EUA)
A certificação de qualidade ambiental dos edifícios nos EUA, foi desenvolvida pelo 
US Green Building Council em 1998. A certificação diz respeito a vários critérios 
ambientais tais como energia, qualidade do ar interior, água, materiais e inovação.
Certification of environmental quality of buildings in the USA was developed by the 
US Green Building Council in 1998. The certification relates to various environmental 
criteria such as energy, indoor air quality, water, materials and innovation.
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MICROBAN
A marcação CE é a evidência dada pelo fabricante de que os produtos estão conforme 
os requisitos estabelecidos nas diretivas comunitárias permitindo-lhes a sua livre 
circulação no Espaço Económico Europeu (EEE). 
The CE marking is the evidence given by the manufacturer that the products comply 
with the requirements laid down in Community directives enabling them to be freely 
circulated within the European Economic Area (EEA).

PME EXCELÊNCIA
A seleção das PME Excelência é feita anualmente em Portugal a partir do universo 
das PME Líder, criando um instrumento de visibilidade acrescida para o grupo de 
empresas que em cada ano se destaque pelos melhores resultados.  
The selection of SMEs Excellence is made annually in Portugal from the universe of 
PME Líder, creating an instrument of increased visibility for the group of companies 
that in each year stands out for the best results.

PME LÍDER
O Estatuto PME Líder é atribuído, pelo IAPMEI em Portugal. Este reconhecimento 
tem como objetivo distinguir as empresas que se destacam pelos melhores critérios 
de solidez financeira, perfil de risco e nível de desempenho, que se posicionem como 
motor da economia nacional em diferentes sectores de atividade, prosseguindo 
estratégias de crescimento e liderança competitiva.

SUSTAINABLE VALUE®
Para se tornarem parceiras do Portal da Construção Sustentável (PCS), as empresas 
devem possuir produtos que respeitem pelo menos quatro dos seus dez princípios. O 
certificado de sustentabilidade emitido pelo PCS é independente e atesta a quantos 
princípios respeita o seu produto - o seu valor. 
In order to become partners with the Portal of Sustainable Construction (PSC) 
companies must put forth products that comply with, at least, four of its ten 
principles. The certificate of sustainability issued by PSC is independent and attests 
to each product’s value via how many of these principles it holds up to. 

PONTO VERDE
A marca “Ponto Verde” colocada numa embalagem significa que, para essa 
embalagem, foi paga uma contribuição financeira à Sociedade Ponto Verde, a qual, é 
responsável pela valorização das embalagens depois de usadas.
The “Ponto Verde” mark placed on a packaging means that a financial contribution 
has been paid to the Green Dot Company, which is responsible for the recovery of 
the packaging after it has been used.

PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST COUNCIL
O PEFC é um sistema para a Certificação da Gestão Florestal Sustentável, que permite 
aos produtores florestais o cumprimento dos requisitos mínimos que asseguram 
uma gestão sustentável da floresta.
PEFC is a system for the Certification of Sustainable Forest Management, which 
enables forest producers to meet the minimum requirements for sustainable forest 
management.

MARCAÇÃO CE
A marcação CE é a evidência dada pelo fabricante de que os produtos estão conforme 
os requisitos estabelecidos nas diretivas comunitárias permitindo-lhes a sua livre 
circulação no Espaço Económico Europeu (EEE). 
CE marking is the European Conformity indication provided by manufacturers 
that their products comply with communitary requisites providing for their free 
movement in the European Economic Area (EEA). 

The PME Leader Statute is awarded by IAPMEI in Portugal. This recognition aims 
to distinguish companies that stand out by the best criteria of financial strength, 
risk profile and level of performance, that position themselves as the engine of the 
national economy in different sectors of activity, pursuing strategies of growth and 
competitive leadership.
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SOLAR KEYMARK
É a primeira marca de qualidade reconhecida internacionalmente para os produtos 
solares térmicos. É baseada em três pontos: 
 - ensaios iniciais de acordo com a EN 12975 ou EN 12976: 
 - ter implementado um sistema de gestão da qualidade 
 - revisão anual do sistema de gestão da qualidade e inspecção bianual ao 
produto. 
O produto demonstra claramente a qualidade de fabrico e que está também 
qualificado para esquemas regulamentares e de incentivo financeiro para muitos 
dos mercados europeus.

It is the first internationally recognized quality brand for solar thermal products. It is 
based on three points:
 - initial tests according to EN 12975 or EN 12976:
 - have implemented a quality management system
 - annual review of the quality management system and bi-annual product 
inspection.
The product clearly demonstrates the quality of manufacture and is also qualified for 
regulatory and financial incentive schemes for many European markets.

TECNALIA 
A TECNALIA é uma fundação privada reconhecida pelo Ministério Espanhol 
da Economia, Industria e Competitividade e pelo Departamento da Economia 
Competitividade e Desenvolvimento do Governo Basco como um Centro Tecnológico 
e de suporte à inovação tecnológica.

TECNALIA is a private Foundation recognized by the Spanish Ministry of 
Economy, Industry and Competitiveness and by the Department of Economy and 
Competitiveness Development of the Basque Government as a Technological Centre 
and as a Support to the Technological Innovation.

ZERO EMISSÕES DE CO2
Emissão nula de CO2, situação aplicável a todo o ciclo de vida do produto.
CO2 null emission, applicable throughout the product life cycle.

THERMOWOOD® 
Marca de produtos de madeira fabricados através de um método desenvolvido 
na Finlândia. Apenas os membros da Associação Internacional ThermoWood tem 
direito legal de usar a palavra ThermoWood com madeira termicamente modificada. 
O conceito ThermoWood garante a qualidade técnica e ecológica dos produtos.
Brand of wood products manufactured using a method developed in Finland. Only 
members of the International ThermoWood Association have a legal right to use 
the word ThermoWood with thermally modified wood. The ThermoWood concept 
guarantees the technical and ecological quality of the products.
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CONTACTOS | CONTACTS

Amorim Isolamentos, S.A.
Rua de Meladas, 105
4535 - 186 Mozelos , PORTUGAL
Telef +351 227 419 100 | Fax +351 227 419 101
portugal.aisol@amorim.com

Argex
Zona Industrial de Bustos Azurveira 
3770 - 011 Bustos, Aveiro, PORTUGAL
+351 234 751 533 | Fax +351 234 751 534 | argex@argex.pt 
www.argex.pt

Bruma Europa, Lda
Rua Manuel Simões Nogueira, nº 435, Calendário
4760 - 862 V. N. Famalicão, PORTUGAL
+351 252 312 565 | Fax +351 252 314 065 |info@bruma.pt
www.bruma.pt

Globaldis
Rua da Vicaima
3730-535 Codal – Vale de Cambra, PORTUGAL
+351 256 426 400| Fax +351 256 426 401/2 | geral@globaldis.pt
www.globaldis.pt

Granorte
Avenida de Santiago, 68
4520-470 Rio Meão, PORTUGAL
+351 256 783 026 | Fax +351 256 781 562 | info@granorte.pt
www.granorte.pt 

Gyptec Ibérica
Rua das Olaias, nº 3 Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz, S. Pedro
3090 - 380 Figueira da Foz, PORTUGAL
+351 233 403 050 | +351 965 669 059 | Fax +351 233 430 126 | geral@gyptec.eu
www.gyptec.eu

Kerakoll
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro – Bloco 2 – Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR, Portugal
+351 21 986 24 91 | info@kerakoll.pt
www.kerakoll.com/pt

Knauf Insulation
Avenida de la Marina, 54, sant Boi de Llobregat
08830 Barcelona, ESPANHA
+351 963 973 185 | fatima.valado@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.pt

Onduline
Rua das Lages, 524 
4410-272 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL
+351 227 151 230 | +351 227 123 788 | info@onduline.pt
pt.onduline.com
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Pneugreen
Zona Industrial de Óbidos, Rua Empresarial, nº 6
2510-752 Gaeiras – Óbidos, PORTUGAL
+351 963 315 483 | joana.pavimentos@pneugreen.pt
pavitop.pneugreen.pt

Preceram
Travasso, Apartado 31
3101 - 901 Pombal, PORTUGAL
+351 236 210 160 |+351 236 107 902 |Fax +351 236 210 169 | preceram@preceram.pt
www.preceram.pt

Premier Tech Aqua
Rua da Cerâmica, Broega
2870 - 502 Montijo, PORTUGAL
+351 211 926 720 | Fax +351 211 926 729 | ptiberoto@premiertech.com
www.premiertech.pt

ROCKWOOL  
ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Bruc 50,3º, 3ª, 08010 Barcelona, ESPANHA
(+351) 911 885 007 |(+34) 606 407 832 |enrique.gomez@rockwool.com  
rockwool.es

SANITANA
Fábrica de Sanitários de Anadia, S.A.
Apartado 45 - 3781-909 Anadia, Portugal
Tel: (+351) 231 51 95 00 | Fax: (+351) 231 51 10 24
www.sanitana.com

Saint-Gobain Glass Portugal
EN 10, Apartado 1713
2691 - 652 Santa Iria de Azoia, PORTUGAL
+351 219 534 600 | Fax +351 219 534 642  | glassinfo.pt@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com |www.climalit.pt |www.sggclimalitdata.com |www.climalizate.pt

SECIL TEK
Secil Martingança SA, Maceira, Leiria
2409 - 909 Maceira, PORTUGAL
+351 244 770 220 | Fax. +351 244 777 997 | comercial@secilargamassas.pt
www.seciltek.com

Umbelino Monteiro
Rua do Areeiro, nº 72
3105-218 Meirinhas, PORTUGAL
+351 236 949 000 | geral@umbelino.pt | ana.rodrigues@umbelino.pt
www.umbelino.pt

Vicaima
Apartado 9
3730-953 Vale de Cambra, PORTUGAL
+351 256 426 300 | Fax +351 256 426 301 | vicaima@vicaima.com
www.vicaima.com/pt

Volcalis
Zona Industrial de Bustos, Azurveira
3770-011 Bustos, Portugal
Telef +351 234 751 533| geral@volcalis.pt
www.volcalis.pt





Aline Guerreiro nasceu em Lisboa em 1970. Foi aluna 
da Universidade Lusíada em Lisboa, tendo concluído 
em 1994 a Licenciatura em Arquitectura e em 2003 
uma Pós Graduação em Construção Sustentável na 
mesma Universidade, com média de 18 valores. Foi 
Bolseira de Mestrado no Instituto Superior Técnico da 
Universidade de Lisboa, onde também deu apoio ao 
ensino, obtendo o grau de Mestre em Construção pelo IST 
em 2008, defendendo uma dissertação sobre: Técnicas de 
Reabilitação Sustentável de Edifícios. Foi aprovado para 
a sua investigação decorrente do Programa Doutoral em 
Arquitetura da Escola de Arquitetura da Universidade do 
Minho, o tema: Metodologia de melhoria do desempenho 
energético em edifícios de habitação centrado no 
utilizador. Aplicação a caso de estudo em centro histórico, 
que ainda decorre.  

É voluntária da Quercus ANCN, a maior ONGA Portuguesa, 
onde coordena a temática da Construção Sustentável. Tem 
sido frequentemente convidada para fazer apresentações 
na área da Eficiência Energética em Edifícios e Construção 
Sustentável em Licenciaturas e Mestrados em várias 
Universidades reconhecidas internacionalmente 
como sendo a Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa, o Instituto Superior Técnico, 
o ISCTE, a Universidade Lusíada e a Universidade do 
Minho, e esteve em Bruxelas numa sessão plenária a 
dissertar sobre Construção Sustentável a convite da 
Comissão Europeia.

Em 2010 criou o Portal da Construção Sustentável – www.
csustentavel.com, que tem vindo a crescer, exigindo 
às empresas que representa constante inovação nos 
produtos e serviços no sentido de um desenvolvimento 
mais sustentável do setor da construção. É uma referência 
em Portugal e já tem ganho alguma notoriedade a nível 
internacional.

Aline Guerreiro Delgado is a Portuguese 
architect born in Lisbon in 1970. She 
graduated from Lusíada University 
in 1994 and attended postgraduate 
studies on sustainable construction 
at the same university in 2003 where 

she attained an 18/20 final classification. Aline was also 
a fellow at Lisbon’s Instituto Superior Técnico where she 
attained her masters’ degree in 2008 with a dissertation 
on Sustainable Rehabilitation Techniques in Buildings. She 
currently attends the architectural doctoral programme 
at Minho University and is working on her thesis: 
Methodology for user-focused improvement of energetic 
performance in residential buildings – case study in a 
historic centre. 

Aline is a former director of Quercus, Portugal’s largest 
environmental NGO, where she created and coordinated 
the sustainable construction nucleus and authored 
the Green Building Project.  She has been a frequent 
guest in lectures on energetic efficiency in buildings and 
sustainable construction in internationally renowned 
establishments such as Universidade Nova de Lisboa, 
Instituto Superior Técnico de Lisboa, Universidade Lusiada 
and Universidade do Minho. In 2014 she was also invited 
by the European Comission to descant on Sustainable 
Construction at the EC’s plenary sitting.

In 2010 Aline created the Portal of Sustainable Construction 
– www.csustentavel.com – which in its expansion process 
has been demanding constant innovation in products and 
services from its partners in order to promote a more 
sustainable development of the construction industry. The 
Portal of Sustainable Construction is already a national 
reference in Portugal and has been steadily increasing its 
international recognition.




