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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 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 (ecoprodutos/ecoserviços), 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 
ecoprodutos/ecoserviços… quem sabe o Ambiente poderá ser a verdadeira charneira para que 
passemos a integrar/exigir ecoprodutos no desenho arquitectónico…

pcs
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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. 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

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.”)
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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.

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). Mas 
sustentabilidade é muito mais do que eficiência energética pois, para se atingir o nível pretendido 
de desenvolvimento sem prejudicar o ambiente ou a autossuficiência do planeta, todos os 
setores têm de estar envolvidos. Infelizmente, 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 por esta razão que surge em 2010 o PCS, 
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, artigos sobre esta 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 divulga uma base de dados de produtos e serviços contribuem para o desenvolvimento 
sustentável do setor da construção, para qualquer utilizador se poder informar. Esses produtos 
deverão obedecer a 3 princípios básicos que caracterizam a nossa plataforma:

1.Serem produtos não poluentes e inócuos à saúde humana;
2.Não serem provenientes de petróleo (sempre que não se justifique e que haja alternativas);
3.Contribuírem para o desenvolvimento sustentável.
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 O Portal da Construção Sustentável, desenvolveu recentemente um processo de certificação, 
através da atribuição de um rótulo ecológico que avalia a sustentabilidade de determinado 
produto. Trata-se de um programa de rotulagem ambiental, enquadrado  na ISO 14024 
(International Organization for Standardization), de Tipo I que visa contribuir para a redução 
dos impactes ambientais associados aos produtos através da identificação de produtos que 
satisfaçam critérios estabelecidos para uma preferência ambiental. É endereçado às empresas 
que possuem produtos que pertencem a uma determinada categoria um formulário que 
assegura a transparência e credibilidade da rotulagem ambiental, através de documentos 
técnicos fornecidos pelo fabricante/representante do produto, como: Normas ISO e IEC; outras 
normas reconhecidas internacionalmente; normas regionais e nacionais; ou outras evidências, 
permitindo a harmonização com os princípios e procedimentos aplicáveis ao programa. 

Os critérios que foram definidos são:

CONSUMO DE RECURSOS (C1)

Este critério visa clarificar o consumo de recursos durante o processo de fabrico e utilização, 
bem como avalia os recursos utilizados no embalamento.

REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM (C2)

Este critério avalia o tipo de matérias-primas utilizadas, qual a sua valorização no final de vida útil 
e ainda se essa informação é disponibilizada ao consumidor.

SUSTAINABLE VALUE

EMISSÕES DE CO2 (C3)

Diz respeito à medição de emissões durante o processo de fabrico.
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EXTRAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA (C4)

Diz respeito à extração e impactes associados.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO (C5)

Este critério avalia a composição e qual o método construtivo que é permitido utilizar.

ENERGIA INCORPORADA (C6)

Informação sobre o cálculo da energia incorporada no material desde a extração de matéria-prima, 
até ao produto acabado.

ORIGEM DO PRODUTO, OU DOS MATERIAIS QUE O COMPÕE (C7)

Averiguação da localização da origem matéria-prima/produto.

INOCUIDADE À SAÚDE HUMANA (C8)
É averiguado se o produto contém materiais perigosos/tóxicos.

DURABILIDADE OU MANUTENÇÃO (C9)
A durabilidade e manutenção é-nos dada pela garantia do produto.

CERTIFICAÇÃO (C10)
Pretende averiguar se o produto em questão, já possui alguma distinção ambiental e de 

qualidade certificada.  

   *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.
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ECOPRODUTOS/SERVIÇOS QUE CONTRIBUEM PARA O BOM

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.



19

or
de

na
m

en
to

pcsECOTECTURA 

ECOTECTURA ATELIER,  Braga | www.ecotectura.com.pt

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 mais eficientes 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. 



conforto

ECOPRODUTOS/SERVIÇOS QUE PROMOVEM O
Estudar o grau 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.
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GYPTEC IBERICA, Figueira da Foz | www.gyptec.eu

SUSTENTABILIDADE No fabrico de placas de gesso laminado Gyptec são usadas matérias-primas 
ecológicas e métodos não poluentes, ambientalmente e economicamente sustentáveis. Utiliza 
como matérias-primas o papel reciclado e gesso FGD, evitando a exploração mineral de gesso 
e contribuindo para a preservação dos recursos naturais. Sendo um material 100% reciclável, 
a Gyptec promove ainda a recolha seletiva de restos de placa, reciclando e reintegrando na 
produção.  
O sistema de construção a seco é um método rápido, limpo, económico e ambientalmente 
sustentável para modernizar os edifícios. A sua aplicação possibilita reduzir de forma significativa 
as necessidades energéticas de aquecimento e arrefecimento dos edifícios.  

CARACTERÍSTICAS As placas de gesso Gyptec são resistentes ao fogo, impacto e humidade. Com 
um elevado desempenho térmico e acústico, são de fácil aplicação e têm a melhor classificação 
(A+) na qualidade do ar interior. 

APLICAÇÕES Indicadas para todo o tipo de obra seca em interiores, tais como: paredes divisórias, 
revestimento de alvenaria, tetos suspensos, sancas de iluminação e outros elementos de 
decoração. As placas de gesso Gyptec, certificadas e reconhecidas internacionalmente, são a 
solução ideal para construção nova e para Reabilitação. 



24 25

co
nf

or
to

pcs4PRO® ACTIV’AIR®

PLACO® | construir.saint-gobain.pt
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SUSTENTABILIDADE No seguimento do compromisso com a sustentabilidade, a 4PRO® ACTIV’AIR® 
da Placo® é 100% reciclável, um fator importante na construção sustentável e cada vez mais 
relevante nos requisitos e padrões de uma atividade que visa reduzir o impacto ambiental. 
Contribui com pontos para as cada vez mais requeridas certificações LEED, BREAM e Verde.

CARACTERÍSTICAS A nova 4PRO® ACTIV’AIR® junta a diferenciadora placa 4PRO® com a tecnologia 
ACTIV’ AIR® única e patenteada pela Saint-Gobain. Esta tecnologia atua na purificação do ar, 
transformando os agentes contaminantes da atmosfera interior, tais como os COV (compostos 
orgânicos voláteis) e formaldeídos em compostos não prejudiciais à saúde.

APLICAÇÕES Trata-se de uma solução que proporciona ao mais simples dos tetos falsos um 
acabamento perfeito, causado pelos quatro bordos afinados com a purificação do ar resultante 
da tecnologia ACTIV’AIR®.

®
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pcsBA 13 ACTIV’AIR®

PLACO® | construir.saint-gobain.pt

SUSTENTABILIDADE Placa de gesso laminado com cartão nas suas faces e núcleo em gesso de 
origem natural. Incorpora a tecnologia ACTIV’AIR® que atua na purificação do ar, transformando 
os agentes contaminantes da atmosfera interior, tais como os COV (compostos orgânicos voláteis) 
e formaldeídos em compostos não prejudiciais à saúde.

CARACTERÍSTICAS Placa de gesso fabricada mediante processo de laminação em contínuo e com 
os bordos longitudinais rebaixados. Apresenta um acabamento pronto para pintar, proporciona 
um isolamento acústico eficaz e um isolamento térmico elevado. Instalação fácil e rápida.

APLICAÇÕES Construção de sistemas de obra seca em interiores: divisórias, revestimentos 
autoportantes ou diretos, tetos contínuos e elementos decorativos.

®



construção
ECOPRODUTOS/SERVIÇOSQUE OTIMIZAM A

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, as emissões de 

CO2 e o 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… 
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ARGEX, Bustos, Aveiro | www.argex.pt

SUSTENTABILIDADE A argila expandida Argex é ideal para soluções que combinam natureza, 
impermeabilização e isolamento. Das várias camadas que compõe as coberturas verdes, 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 ARGEX 
é um ótimo 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, eletricamente 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 Argex utiliza-se nas camadas de isolamento e drenagem em coberturas verdes e 
outras estruturas.  Devido às suas propriedades é utilizada na composição de substratos técnicos, 
e em sistemas de hidrocultura e hidroponia. 
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ENCHIMENTO LEVE

ARGEX, Bustos, Aveiro | www.argex.pt

SUSTENTABILIDADE A argila expandida Argex é um agregado leve de formato esférico, com uma 
estrutura interna formada por uma espuma cerâmica microporosa e uma superfície rígida e 
resistente.  
ARGEX é um produto natural, ecológico, duradouro, incombustível e inerte que não se decompõe 
ou apodrece. A sua durabilidade permite ser reutilizado ou reciclado em inúmeras aplicações na 
construção de edifícios e estradas, no tratamento de águas e também na agricultura e paisagismo.   

CARACTERÍSTICAS Devido à sua porosidade interna, o agregado possui importantes propriedades 
de isolamento térmico e acústico. A sua utilização permite ainda reduzir a sobrecarga nas 
estruturas e contribui para uma significativa poupança de materiais. 

APLICAÇÕES A solução de enchimento leve Argex utiliza-se em múltiplas aplicações. Na drenagem 
e isolamento de pisos térreos e estruturas, no isolamento e regularização de lajes, e na camada 
de forma e isolamento de coberturas planas. 
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MAPE-ANTIQUE

Mapei, Castanheira do Ribatejo | www.mapei.pt

SUSTENTABILIDADE A formulação do Sistema MAPE-ANTIQUE resulta da utilização conjunta da 
cal e da eco-pozolana, dois materiais eco sustentáveis que são compatíveis com os materiais 
utilizados no passado.

CARACTERÍSTICAS Características físico-mecânicas em todas similares àquelas das alvenarias 
ou rebocos utilizados no passado que o tornam mais compatíveis com as estruturas originais. 
Resistência às ações agressivas produzidas pelo ambiente envolvente ou provocadas pelos sais 
solúveis e humidade. É transpirável e poroso.

APLICAÇÕES Utilizados para a consolidação e reabilitação das alvenarias dos edifícios antigos, 
realizadas em pedra, tijolo, tufo ou mistas.
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PRECERAM, Pombal | www.preceram.pt

SUSTENTABILIDADE O tijolo térmico e acústico Preceram é indicado para a construção de 
paredes em alvenaria mais eficientes. A sua resistência térmica é o dobro relativamente à de 
um tijolo tradicional equivalente. Tratando-se de tijolos com furação vertical que encaixam 
lateralmente, 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 protegidas (com reboco ou revestimento), não resistentes e 
sujeitas a exposição passiva, com requisitos acústicos, térmicos e de resistência ao fogo. 
Indicado para soluções de parede simples com ETICS ou Fachadas Ventiladas. Assegura o conforto 
e poupança de energia com menos espessura de isolamento. 
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PLACO® | construir.saint-gobain.pt

SUSTENTABILIDADE O contributo para a sustentabilidade da solução baseia-se no uso do produto 
de isolamento Ecovent, caracterizado pelo teor de materiais reciclados.

CARACTERÍSTICAS Folha exterior para revestimento contínuo de fachadas, isolada com lã de vidro 
Ecovent. Cria fachadas de alta eficiência energética e um revestimento resistente e impermeável.

APLICAÇÕES Adequado para renovação de edifícios ou como opção de folha exterior isolada 
para construção de obra nova. Aplicação em todo o tipo de suporte desde blocos a cerâmica, 
estruturas ou madeira.
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SUSTENTABILDIADE Combinando as suas capacidades superiores de isolamento, o sistema 
SlimLine 38 garante janelas e portas duradouras e com baixíssima necessidade de manutenção, 
bem como a resposta a desafios arquitetónicos exigentes pela sua versatilidade.

CARACTERÍSTICAS Sistema para janelas e portas de alto isolamento com abertura para o interior 
e para o exterior, que combina luz e conforto com um design único.

APLICAÇÕES A aparência de aço torna-se perfeita para a renovação respeitando o design original, 
mas oferecendo uma solução termicamente superior.

REYNAERS ALUMINIUM | www.reynaers.pt
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ONDULINE, Vila Nova de Gaia| www.pt.onduline.com

SUSTENTABILIDADE As telas EVALON da Onduline, apresentam uma elevada qualidade e 
durabilidade, sendo recicláveis. Apresentam uma permeabilidade ao vapor excelente para 
este género de solução, garantindo uma impermeabilização total, compatível com os restantes 
materiais da cobertura.

CARACTERÍSTICAS Apresentam impermeabilização de alta durabilidade, sendo um sistema 
completo de uma só camada. Alta resistência aos raios UV, intempéries e granizo.

APLICAÇÕES Coberturas verdes, planas ou inclinadas
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FASSA BORTOLO, São Mamede, BATALHA | www.fassabortolo.pt

SUSTENTABILIDADE S 605 – Bio Reboco com certificação ANAB e LEED que têm em contas os mais 
criteriosos requisitos da Bio Arquitetura e Construção Sustentável. Bio Reboco Eco compatível 
com suportes de edifícios antigos e também para construções novas. A linha da Bio Arquitetura 
Fassa Bortolo foi a primeira na Europa a atingir a certificação ANAB.

CARACTERÍSTICAS Bio reboco de acabamento fino e cor branca, para o saneamento de alvenarias, 
para interior e exterior, com efeito mármore.

APLICAÇÕES S 605 é utilizado como massa de acabamento branca, sobre rebocos do sistema 
de reabilitação de paredes antigas, ou quando seja necessária uma elevada permeabilidade ao 
vapor de água sobre rebocos de saneamento.
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FASSA BORTOLO, São Mamede, BATALHA | www.fassabortolo.pt

SUSTENTABILIDADE S 650 – Bio Reboco com certificação ANAB e LEED que têm em contas os mais 
criteriosos requisitos da Bio Arquitetura e Construção Sustentável. Bio Reboco Eco compatível 
com suportes de edifícios antigos e também para construções novas. A linha da Bio Arquitetura 
Fassa Bortolo foi a primeira na Europa a atingir a certificação ANAB.

CARACTERÍSTICAS Bio – reboco branco para o saneamento de alvenarias antigas para interior e 
exterior, sendo utilizado como reboco de consolidação em paredes antigas ou como reboco em 
paredes novas.

APLICAÇÕES S 650 é utilizado como reboco de base para construções antigas e para saneamento 
de paredes com presença de humidade, favorecendo a aderência entre o suporte e o reboco de 
saneamento S 639.



48 49

co
ns

tru
çã

o

pcsK1710 – BIO REBOCO

FASSA BORTOLO, São Mamede, BATALHA | www.fassabortolo.pt

SUSTENTABILIDADE K1710 – Bio Reboco com certificação ANAB e LEED que têm em contaos mais 
criteriosos requisitos da Bio Arquitetura e Construção Sustentável. Bio Reboco Eco compatível 
com suportes de edifícios antigos e também para construções novas. A linha da Bio Arquitetura 
Fassa Bortolo foi a primeira na Europa a atingir a certificação ANAB.

CARACTERÍSTICAS Bio-Reboco tradicional reforçado com fibras com ação pozolânica, baseado em 
nano-cal aérea pura, para interiores e exteriores. O conjunto da nano-cal com a elevada pureza 
das matérias primas utilizadas, explica a tendência reduzida para a formação de eflorescências, 
que são mais frequentes em materiais à base de cimento Portland cinza, onde o conteúdo de sais 
solúveis pode ser bastante elevado.

APLICAÇÕES O K 1710 é utilizado como reboco sobre alvenarias antigas e novas em pedra, 
tijolo, adobe, etc. As características de elasticidade do reboco e a presença de fibras, tornam-no 
particularmente adequado para suportes mecanicamente debilitados, alvenarias de pedra e/ou 
tijolo (trabalhos de restauro em geral).
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WEBER | construir.saint-gobain.pt

SUSTENTABILIDADE O webercol flex lev é a primeira argamassa de colagem com metade do peso 
para o mesmo rendimento, o que possibilita que com uma embalagem de 12,5 kg seja possível 
executar a mesma área de aplicação que seria possível com 25 kg de um produto convencional. 
Composta por mais de 30% de materiais reciclados e revalorizados, é um produto com uma 
trabalhabilidade leve e cremosa que exige menores esforços na aplicação e manuseamento. Por 
ser constituído por matérias-primas leves, os gastos energéticos e custos associados ao transporte 
são também consideravelmente reduzidos. 

CARACTERÍSTICAS O webercol flex lev é uma argamassa para colagem de cerâmica, pedra natural 
e mosaico hidráulico, aplicável em interior e exterior. A sua textura cremosa torna mais fácil e 
rápida a sua aplicação.

APLICAÇÕES O mesmo produto serve para colagem de cerâmica, pedra natural e mosaico 
hidráulico, em pavimentos e paredes interiores, em fachadas ou pavimentos exteriores.
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Umbelino Monteiro, Meirinhas, Pombal | www.umbelino.pt

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 destacam 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.

APLICAÇÕESS 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.



energia
ECOPRODUTOS/SERVIÇOS QUE CONTRIBUEM PARA A GESTÃO EFICIENTE DE

A maioria dos nossos edifícios foram  

desenhados 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 consumo de energia nos edifícios.
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GYPTEC IBERICA, Figueira da Foz | www.gyptec.eu

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. 
A placa GYPCORK 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, excelente isolamento térmico e acústico, 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. As placas GYPCORK podem ser 
coladas diretamente ou aplicadas com estrutura metálica auxiliar.
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ISOVER | construir.saint-gobain.pt

SUSTENTABILIDADE O contributo para a sustentabilidade da Arena Apta caracteriza-se pela 
incorporação de materiais reciclados, o uso de materiais regionais, bem como pela possibilidade 
de reutilização.

CARACTERÍSTICAS Painel e rolo Arena de elevado desempenho para isolamento térmico e 
acústico em paredes, divisórias e tetos contínuos.

APLICAÇÕES A melhor opção para divisões interiores verticais, especialmente divisões secas com 
estrutura metálica e placa de gesso laminado. É ainda utilizada para o isolamento de instalações, 
como canalizações e condutas.
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ISOVER | construir.saint-gobain.pt

SUSTENTABILIDADE O Climaver Neto é um produto que contém mais de 50% de material 
reciclado e é todo ele 100% reciclável. Proporciona uma ótima qualidade do ambiente acústico e 
uma grande classe de conforto.

CARACTERÍSTICAS Painel compacto de lã mineral de vidro fono absorvente para condutas, 
revestido na superfície exterior com uma folha de alumínio reforçada com papel kraft e malha 
de vidro, que atua como barreira de vapor, e na superfície interior, com tecido Neto de vidro 
reforçado, de cor negra, de grande resistência mecânica.

APLICAÇÕES É a opção adequada para a instalação de redes de condutas autoportantes de 
distribuição de ar nas instalações térmicas de climatização dos edifícios.
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COBERTURAS

ISOVER | construir.saint-gobain.pt

SUSTENTABILIDADE O contributo para a sustentabilidade da solução baseia-se no uso de 
isolamento IBR com as seguintes particularidades: teor de materiais reciclados de 50%, utilização 
de materiais regionais e por ser um material 100% reciclável.

CARACTERÍSTICAS Rolo de lã mineral de vidro standard para isolamento térmico pelo interior de 
tetos e coberturas. Não hidrófilo e revestido numa face com papel Kraft, cria uma barreira contra 
o vapor e evita o aparecimento de condensação em climas frios.

APLICAÇÕES Pode ser aplicado em coberturas planas ou inclinadas (sem cargas), como isolamento 
entre divisórias, sótãos e tetos falsos ou rebaixados.
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ALPHA VÉU NEGRO

VOLCALIS, Bustos, Aveiro | www.volcalis.pt

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 contribui para a redução 
do consumo de energia nos edifícios e, por ser altamente compressível, diminui em cerca de 10 
vezes o número de transportes necessários e as emissões de CO2 associadas.   

CARACTERÍSTICAS Excelente isolamento térmico e acústico, hidro-repelente, incombustível e 
livre de substâncias nocivas. Disponível em rolos e painéis, revestido de um lado por um véu 
negro, Volcalis ALPHA tem um toque suave e é de fácil aplicação.

APLICAÇÕES Ideal para aplicação em fachadas ventiladas, para isolamento pelo exterior de 
edifícios, novos ou a reabilitar. Aconselhado para soluções de acondicionamento acústico devido 
à elevada capacidade de absorção sonora.  
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EM ROLO EASY

VOLCALIS, Bustos, Aveiro | www.volcalis.pt

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

CARACTERÍSTICAS Lã mineral em manta flexível para isolamento térmico e acústico de tetos e 
coberturas. Incombustível e livre de substâncias nocivas, Volcalis EASY tem um toque suave e é de 
fácil aplicação. Disponível com barreira para vapor em Papel Kraft ou Alumínio Kraft. 

APLICAÇÕES Volcalis EASY é utilizada na construção e reabilitação de edifícios, em tetos e 
coberturas para isolamento térmico e acústico. 
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ISOLAMENTO INTERIOR

VOLCALIS, Bustos, Aveiro | www.volcalis.pt

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 contribui para a redução 
do consumo de energia nos edifícios e, por ser altamente compressível, diminui em cerca de 10 
vezes o número de transportes necessários e as emissões de CO2 associadas.  

CARACTERÍSTICAS Excelente isolamento térmico e acústico, incombustível e livre de substâncias 
nocivas, assegura um ambiente interior saudável. Disponível em rolos e painéis, a lã mineral 
Volcalis tem um toque suave e é de fácil aplicação.

APLICAÇÕES A lã mineral Volcalis é utilizada na construção e reabilitação de edifícios, em tetos, 
divisórias e revestimentos de paredes para isolamento térmico e acústico. Ideal para sistemas em 
placas de gesso.
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COMFORT

WEBER | construir.saint-gobain.pt

SUSTENTABILIDADE O sistema webertherm comfort baseia-se no uso do material de isolamento 
Clima 34, caracterizado pela incorporação de materiais reciclados.

CARACTERÍSTICAS Sistema de isolamento térmico pelo exterior que cumpre os requisitos do 
Regulamento de Segurança contra incêndios em Edifícios, além de melhorar o desempenho 
térmico e acústico da fachada. Tem um acabamento colorido tradicional.

APLICAÇÕES Trata-se de um sistema de revestimento de fachadas, resistente ao fogo, baseado em 
placas de lã de vidro de elevada densidade. Pode ser aplicado em suportes novos com superfície 
plana como betão, reboco de cimento ou painéis de madeira do tipo OSB, ou em reabilitação de 
rebocos antigos de cal, em pintura ou cerâmica.



72 73

en
er

gi
a

pcsWEBERTHERM
NATURA

WEBER | construir.saint-gobain.pt

SUSTENTABILIDADE Sistema de isolamento térmico, baseado em placas isolantes de aglomerado 
de cortiça expandida, 100% naturais e recicláveis, e argamassas de cal. O contributo de 
sustentabilidade verifica-se pelo elevado desempenho ambiental do isolamento em cortiça.

CARACTERÍSTICAS Revestimento isolante térmico exterior para fachadas. Indicado para 
reabilitação funcional (impermeabilidade, fissuração e estética) e melhoria de isolamento 
térmico. Também aplicável em construção nova.

APLICAÇÕES Aplicação em suportes novos com superfície plana, como betão, reboco de cimento 
ou painéis de madeira do tipo OSB. Reabilitação em rebocos antigos de cal, em pintura ou em 
cerâmica.



água
ECOPRODUTOS/SERVIÇOS QUE PROMOVEM A POUPANÇA DE

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  recuperá-la, 

armazen-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   a   prevenir   o   desaparecimento   deste   

recurso.



76 77

ág
ua

pcsORBIS

SANITANA, Anadia | www. sanitana.com

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 incluídos.

APLICAÇÕES De instalação simples e para todo o tipo de casas de banho – públicas ou privadas.
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ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS
Este certificado atesta que a qualidade do produto durante o seu fabrico é assegurada, 
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. 

BREEAM - BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT’S ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 
METHOD 
É um método de avaliação de sustentabilidade para projetos de planeneamento, 
infraestrutura e edifícios. Ele reconhece e reflete o valor de melhor desempenho em 
todo o ciclo de vida do ambiente construído, desde as novas construções, o uso e a 
renovação.

Etiqueta CLASSE+
O sistema CLASSE+ para etiquetagem energética de produtos (originalmente 
designado por SEEP) é uma iniciativa da ADENE – Agência para a Energia para facilitar 
a escolha de produtos mais eficientes na reabilitação de edifícios.

ASSOCIAÇÃO ALEMÃ PARA O SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL (DGNB)
Estabelece padrões internacionais de construção. 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).

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 à menos eficiente, 
respetivamente), dependendo de cada estado membro.

EMICODE®
Categoriza materiais de instalação de pisos, adesivos e produtos de construção em 
três classes de emissão. O EMICODE® EC1 é atribuído a produtos com emissões 
muito baixas que cumprem requisitos ambientais e de saúde muito rigorosos.

Associação Nacional Arquitetura Bio-ecologica
Este importante reconhecimento pelos produtos bio atesta a máxima atenção 
ao meio ambiente e a total conformidade com os critérios mais rigorosos da bio-
arquitetura.

Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais
É uma associação da sociedade civil portuguesa, técnico-científica, sem fins lucrativos, 
que tem como objetivo a promoção e a garantia da qualidade e da eficiência nas 
edificações. Seu foco principal está no ciclo da água e na sustentabilidade do edifício.

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.
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MARCA N 
É uma marca de conformidade com as normas e um símbolo de qualidade e segurança 
do produto. Conta com o respaldo de uma empresa terceirizada independente, a 
AENOR, líder em certificação.

MINERGIE
É um selo de qualidade para edifícios novos e renovados de baixo consumo de 
energia, indicando o conforto proporcionado por envolventes de edifícios de alto 
nível e a renovação contínua do ar. É apoiado pela Confederação Suíça, pelos cantões 
suíços e pelo Principado do Liechtenstein, juntamente com o Comércio e Indústria.

ISO 14001
A norma ISO 14001 permite às empresas demonstrar o compromisso assumido 
com a protecção do ambiente através da gestão dos riscos ambientais associados à 
actividade desenvolvida.

ISO 9001
A norma ISO 9001 é a norma de sistemas de gestão mais utilizada mundialmente, 
sendo a referência internacional para a Certificação de Sistemas de Gestão da 
Qualidade.

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.

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). 

IQNet - The International Certification Network
É uma associação internacional, não governamental e sem fins lucrativos. É a rede 
de organismos de certificação mais credível e confiável do mundo, e líder na sua 
atividade.

GBCe
A Associação GBCe, ou Conselho para Construção Sustentável na Espanha, é uma 
organização autônoma afiliada à Associação Internacional sem fins lucrativos, “World 
Green Building Council”, WorldGBC, que constitui o Conselho Espanhol. Assim as 
ferramentas GREEN visam fornecer uma metodologia para avaliar a sustentabilidade 
dos edifícios.

Green Innovation 
Resume o compromisso  com a saúde, o meio ambiente e a consciência ambiental. A 
empresa desenvolve produtos amigáveis à natureza e à saúde. 
Todos os produtos Mapei com o logotipo Green Innovation atendem aos padrões 
internacionais de sustentabilidade ambiental.

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
A Avaliação Técnica Europeia, ETA, é um instrumento legal criado pelo Regulamento 
Europeu de Produtos de Construção. É uma avaliação de desempenho do produto 
que leva à marcação CE.

QUALICOAT
Association for Quality Control in the Lacquering, Painting and Coating Industry, 
que é uma organização que confere uma licença de marca de qualidade destinada a 
promover e manter a qualidade do revestimento por lacagem ou pintura com tinta 
líquida das superfícies de alumínio e das suas ligas destinadas à arquitectura.

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.
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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. 

WELL
Lançado em 2014 pelo WELL Building Institute, o WELL representa um processo 
de certificação baseado na medição do desempenho e monitoramento das 
características embutidas em um ambiente de construção que têm impactos diretos 
na saúde humana. Isso pode significar a qualidade do ar e da água, o acesso à luz 
natural, a boa forma, o conforto e a ergonomia.

QUALANOD
Quality Label for Anodic Coatings on Wrought Aluminium for Architectural Purposes, 
uma organização que confere uma licença de marca de qualidade para garantir a alta 
qualidade do alumínio anodizado.
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CONTACTOS

ARGEX – ARGILA EXPANDIDA, S.A.
Zona Industrial de Bustos, Azurveira
3770-011 Bustos, Portugal
Telef: (+351) 234 751 533 | Fax: (+351) 234 751 534 | 
Email: argex@argex.pt | www.argex.pt

FASSA BORTOLO
Batalha Zona Industrial de São Mamede
Telef: (+351) 244 709 200 | Fax: (+351) 244 704 020

GYPTEC IBÉRICA - GESSOS TÉCNICOS S.A.
Rua das Olaias, nº 3, Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz
3090 - 380 Figueira da Foz, Portugal
Telef: (+351) 233 403 050, (+351) 965 669 059 | Fax: (+351) 233 430 126 
Email: geral@gyptec.eu | www.gyptec.eu

MAPEI
Business Parque Tejo XXI Estrada Nacional 1 - Km 29, Castanheira do Ribatejo, Portugal
Telef: (+351 263 860 360) | Fax: (+351) 263 860 369 | 
Email: geral@mapei.pt | www.mapei.pt

ONDULINE
Rua das Lages, 524 4410-272 Canelas, Vila Nova de Gaia, PORTUGAL
Telef: (+351) 227 151 230 | (+351) 227 123 788 | 
Email: info@onduline.pt | www.onduline.pt

PRECERAM - INDÚSTRICAS DE CONSTRUÇÃO, S.A.
Estrada Nacional 1, nº23, Travasso
3100-371 Pombal, Portugal
Telef: (+351) 236 210 160, (+351) 236 107 902 | Fax: (+351) 236 210 169 
Email: preceram@preceram.pt | www.preceram.pt

REYNAERS ALUMINIUM SA
Parque Industrial Manuel da Mota, Avenida Infante D. Henrique, nº 17,  Apt. 234
3100-354 Pombal, Portugal
Telef: (+351) 236 209 630 | 
Email: portugal@reynaers.com | www.reynaers.pt

SAINT-GOBAIN PORTUGAL S.A.
Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira. 3800-055 Aveiro, Portugal
Telef: (+351) 234 101 010
Email: info.portugal@saint-gobain.com |construir.saint-gobain.pt
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SANITANA
Fábrica de Sanitários de Anadia, S.A.Apartado 45 - 3781-909 Anadia, Portugal
Telef: (+351) 231 51 95 00 | Fax: (+351) 231 51 10 24 |
www.sanitana.com

UMBELINO MONTEIRO
Rua do Arieiro, nº 72 3105-222 Meirinhas, PORTUGAL
Telef: (+351) 236 949 000  
geral@umbelino.pt | www.umbelino.pt

VOLCALIS
Zona Industrial de Bustos, Azurveira
3770-011 Bustos, Portugal
Telef: (+351) 234 751 533 | Email: 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 dirigente 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.


