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TRABALHANDO TODOS OS DIAS PARA CONSTRUIR UMA VIDA MAIS CONFORTÁVEL

PORTUGAL



A Saint-Gobain projeta, desenvolve e distribui materiais e 

soluções inovadores adaptados aos mercados locais para 

todas as áreas da construção: 

Soluções completas que melhoram a qualidade e o 

conforto dos espaços.

Materiais que reduzem o impacte ambiental e contribuem 

para a eficiência energética dos edifícios.

Produtos e serviços que melhoram o desempenho e 

facilitam a vida de clientes profissionais - arquitetos, 

artesãos, profissionais de comércio, instaladores etc.

A Saint-Gobain fornece soluções de valor acrescentado 

para uma variedade de aplicações em mobilidade, saúde, 

construção e indústria.

Experiência de ponta em ciência de materiais, formulação, 

design, etc.

Inúmeras soluções desenvolvidas em conjunto com os 

nossos clientes para atender às suas necessidades 

específicas.

Materiais com propriedades excecionais: resistência a 

altas temperaturas, abrasão, estabilidade química, 

propriedades de superfície, etc.

• Distribuição de produtos, soluções e serviços para 

habitação e construção

• Vidro para a construção

• Gesso

• Tetos

• Isolamento

• Argamassas e produtos químicos para construção

• Canalização

• Produtos exteriores

• Mobilidade

• Ciências da vida

• Indústria de construção

• Abrasivos e sistemas compósitos

8%

7%

7%

45%

12%

21%

Construção nova - residencial

Construção nova - não residencial

Renovação

Engenharia Civil e Infraestruturas

Mobilidade

Outras indústrias

Em % de faturação – estimativas 2019
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VIDRO

SOLUÇÕES EM ARGAMASSA E ETICS

VIDRO PLANO

VIDRO TRANSFORMADO

SOLUÇÕES DE ISOLAMENTO

SOLUÇÕES EM GESSO

SOLUÇÕES BASEADAS EM ARGILA EXPANDIDA



Design de produto e   

conceção de materiais

Ação junto de

fornecedores de matérias-

primas

Remoção de carbono

Ação no transporte

Eficiência energética dos 

nossos processos

Mudança nos nossos 

processos para uma energia 

menos intensiva em carbono

14.5%:

redução de emissões de CO2

entre 2010 e 2019

Incorporado nos procedimentos de tomada de 

decisão sobre investimentos e projetos de I&D*

Nos últimos 2 anos, a Saint-Gobain apareceu na

Objetivo: -20% em 2025

Meta 2050 : Zero Emissões de carbono

*

contribui direta ou indiretamente para a 

redução das emissões de CO2



compras não comerciais 

cobertas pela assinatura de 

uma carta de fornecedor

redução das emissões de 

CO2 entre 2010 e 2019 

(meta de 2025: -20%)

na corrida para o Índice de 

Igualdade de Género da 

Bloomberg

toneladas de matérias-primas 

naturais virgens não extraídas 

(areia, gesso) graças às ações 

da Saint-Gobain em favor da 

economia circular

taxa de frequência de 

acidentes - TRAR

lançamento de um ambicioso 

programa de proteção social, 

“CARE by Saint-Gobain”
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SISTEMA ETICS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE FACHADAS

ISOLANTE TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO

BAIXA CONDUTIBILIDADE TÉRMICA 

EXCELENTE COMPORTAMENTO AO FOGO 
A2,s1-d0

0,034  W/(m·K)
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calcário
(como fundente)

1 m³ : 150 m³

vidro reciclado 
(~75%)

carbonato 
de sódio

areia

150 m³  ▬► e = 10cm
1.500m²



9 /

LÃ DE VIDRO
areia, carbonato de 
sódio, calcário e vidro 
reciclado

forno elétrico
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Melhoria da EFICIÊNCIA ENERGÉTICA dos edifícios, com redução 

no respetivo impacto nas emissões de CO2 por menor consumo 

energético

Utilização de material isolante térmico de elevada sustentabilidade

Utilização intensiva de matéria prima reciclada (vidro)

Produzido com utilização de energia elétrica

Material integralmente reciclável

ACV disponível em DAP



Ed. Porto Douro – Porto
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Reabilitação Ed. Habitação – Guimarães

Ampliação NorteShopping – Matosinhos

Hotel YOTEL – Porto
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A BIO SOLUBILIDADE DAS LÃS MINERAIS



Fonte: International Agency for Research on Cancer (WHO)/Agência Internacional para Investigação sobre o Cancro (OMS) 

Grupo 1

Cancerígeno

Grupo 2A

Provavelmente cancerígeno

Grupo 2B

Possivelmente cancerígeno

Grupo 3 

Não classificável

como cancerígeno

Fumo do tabaco

Amianto

Carnes vermelhas e processadas

Compostos de chumbo

Betumes asfálticos

Acrilamida

Gasolina

Ligas de níquel

Café

Lãs minerais (de vidro, rocha ou escórias)

Chá

Paracetamol
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OBRIGADO!
VASCO PEREIRA

vasco.pereira@saint-gobain.com


