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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 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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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 geolocation. 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, the United Nation’s Conference on 
Environment and Development was held in Rio de Janeiro, where  Sustainability was 
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 residues producer.

pcs
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Este guia é elaborado em várias ocasiões onde se encontram arquitetos, engenheiros, 
decisores políticos e todos aqueles que se relacionam com o ambiente construído. 
Sofrendo várias atualizações ao longo dos anos, a sua a intenção é 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 é 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, quase todos os anos, que exige às empresas representadas inovação constante e 
informação credível sobre os produtos e serviços que fornece. Estes são parte integrante 
da construção, e consultar uma base de dados de produtos e serviços sustentáveis em 
qualquer parte do mundo já é possível no PCS, em www.csustentavel.com/ecoprodutos. 
Por outro lado, a forma de avaliação e seleção dos materiais continua a ser pouco definida, 
e por essa razão o PCS decidiu criar uma avaliação com base na NORMA INTERNACIONAL 
ISO 14024, já disponível. Desta forma é possível a escolha consciente por um produto que 
possa ser mais sustentável desde a sua fase de conceção, utilização e fim de vida!

INTRODUÇÃO
Aline Guerreiro, arquiteta
Coordenadora do Portal da Construção Sustentável

This guide is produced on several occasions where architects, engineers, policy makers 
and all those related to the building environment meet. Having undergone several updates 
over the years, its intention is to fill an information gap among architectural firms and 
construction professionals around the world who want to specify more sustainable 
materials and services.

On the other hand, this work is conceived in order to serve as an information vehicle for 
the common consumer who wants to build/rehabilitate their homes, in the sense of true 
sustainability, since the need to reduce the consumption of resources is an undeniable 
path.

Construction needs the dissemination of information on more sustainable practices, 
which reaches the greatest number of people, in order to advance and respond to the 
need for sustainable development in this sector.

With that in mind, the Portal of Sustainable Construction (PSC) decided to publish 
this guide, almost every year, which demands constant innovation from the companies 
represented and credible information about the products and services it provides. These 
are an integral part of the construction, and consulting a database of sustainable products 
and services anywhere in the world is already possible on PSC, at www.csustentavel.com/
en/ecoprodutos. On the other hand, the form of evaluation and selection of materials 
remains poorly defined, and for that reason the PSC decided to create an evaluation based 
on the INTERNATIONAL STANDARD ISO 14024, already available. In this way, it is possible 
to consciously choose a product that can be more sustainable from its conception, use and 
end-of-life stages!

INTRODUCTION
Aline Guerreiro, 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. Para além de, neste guia, ser apresentado o nosso 
rótulo ambiental - Sustainable Value ISO 14024, serão também listados no final do guia 
todos os rótulos acreditados e mencionados ao longo da apresentação dos produtos e 
serviços.
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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, uranium, 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.  In addition to our environmental label - Sustainable Value 
ISO 14024, it will also be listed in the end of this guide, all accredited labels mentioned 
throughout the presentation of products and service.

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).



16 17

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, 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 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 podem contribuir para o desenvolvimento mais 
sustentável do setor da construção, para qualquer utilizador consultar e se poder informar. 

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 public 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 trend 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 with the 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 too all users access to a database of products 
and services which may contribute to a more sustainable development of the construction 
industry. 
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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. 

Saiba tudo sobre a nossa certificação no site do Portal da Construção Sustentável.
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The Portal of Sustainable Construction developed recently a certification process 
with an ecological label that measures the sustainability of a certain product. It is a 
program of environmental labelling, within the ISO 14024 (International Organization 
for Standardization), Type I, that aims to contribute to the reduction of environmental 
damages associated to products by identifying the products that meet the established 
criteria for an environmental preference. It is addressed to companies, which have products 
that belong to a certain category, a form that ensures transparency and credibility of the 
environmental labelling through technical documents provided by the manufacturer/
representative of the product, such as: ISO and IEC Norms; other internationally known 
norms; regional and national norms; or other evidence, allowing a compromise with the 
criteria and procedures applied to the program.

The criteria is: 

RESOURCES CONSUPTION (C1)
This criterions aims to clarify the resources consumption during the manufacture and 

use process, as well as measure the resources used in packaging process.

REUSE AND RECYCLING (C2)
This criterion evaluates the used raw materials, its end of life value and if that information 

is available to the consumer.

SUSTAINABLE VALUE

CO2 EMISSIONS (C3)
Measures the emissions during the manufacturing process.
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RAW MATERIAL EXTRACTION (C4)
Refers to the associated effects due to raw material extraction.

PRODUCT COMPOSITION (C5)
This criterion evaluates the product composition and the constructive method that is 

allowed to use.

INCORPORATED ENERGY (C6)
Information about the material’s incorporated energy measurments from its extraction 

until its final stage.

PRODUCT’S AND MATERIALS’ ORIGIN (C7)
Determination of the origin location of the product or its compounding materials.

HARMFULNESS TO HUMAN HEALTH (C8)
Determines if the product has dangerous/toxic materials.

DURABILITY OR MAINTENANCE (C9)
Product’s durability and maintenance is given by its warranty.

CERTIFICATION (C10)
Intends to find out if the product already has any quality certified environmental 

distinction.

Find out all about our certification on the Portal of Sustainable Construction website.
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ECOPRODUTOS/SERVIÇOS QUE CONTRIBUEM PARA O BOM
ECOPRODUCTS/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 we build. 

Landscape is all we see when we 

move. Careful landscape planning is 

crucial in order to avoid environmental 

impacts at urban scale. It would be a 

serious mistake not to start from here. 
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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 rationalization of 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 is, by itself, a great contribution 
to a healthier environment.

FEATURES 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 be 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 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.

ECOTECTURA
Architectural Practice

ATELIER ECOTECTURA,  Braga | www.ecotectura.com.pt
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AGREGADO ECOLÓGICO
ECOLOGICAL AGGREGATE

SUSTAINABILITY Argex expanded clay is ideal for 
solutions that combine nature, waterproofing and 
insulation.  Of the several layers that compose the 
green roofs, a fundamental one is the one that allows 
a fast drainage of the excess of water, avoiding that 
the water is accumulated in the substrate helping 
the plants’ roots to breath. The ARGEX aggregate is a 
great element for drainage, it’s a natural and porous 
substance, it doesn’t decompose or rot, it’s light and 
capable of storing a certain amount of humidity, 
which is slowly released.  It is a non-flammable, 
odorless, electrically neutral, and hypoallergenic 
product. 

FEATURES This 100% natural product does not 
overload the structure, helps regulate humidity, 
and improves the thermal and acoustic efficiency 
of buildings, which allows for a reduction in energy 
consumption. It also offers a natural protection 
to the system and increases the useful life of the 
materials used for waterproofing and insulation.

USES Argex is used in insulation and drainage layers 
in green roofs and other structures. Due to its 
properties it is used in the composition of technical 
substrates, and in hydroculture and hydroponics 
systems.

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.

ARGEX, Bustos, Aveiro | www.argex.pt
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Coberturas Verdes
Green Roofs

SUSTAINABILITY Leca® expanded clay is a natural, 
inert, porous and very light granular material, with 
drainage capacity, making it an option to always take 
into account when defining the drainage layer of a 
green roof.
FEATURES Leca, in partnership with Nutrofertil, 
proposed to ITECONS the issuance of the first ETA 
– European Technical Assessment for a landscaped 
roof in Portugal: the Leca® Nutrofertil Green Roof 
D. This document allows the commercialization 
of construction products throughout Europe that 
aren’t fully or are partially covered by a harmonized 
standard.
USES The Leca® Nutrofertil Green Roof D kit consists 
of: 1) Protection layer: provides protection against 
mechanical damage to the waterproofing or thermal 
insulation layer and can also retain moisture = 
Ecofelt PES-SB300 (recovered polyester fibers); 2) 
Drainage layer: absorbs excess water by draining 
it into the gutters = Leca® D (lightweight expanded 
clay aggregates); 3) Filter layer: prevents the passage 
of fines from the vegetation layer = Ecofelt PES-
SB150 (recovered polyester fibers); 4) Vegetation 
support layer: provides area for plant roots, water 
and nutrients = Nuttreasy (substrate consisting of 
organic compost, peat, 4/15 pine bark and Leca® 
Hydro expanded clay).

SUSTENTABILIDADE A argila expandida Leca® é um 
material granular natural, inerte, poroso e muito 
leve, com capacidade drenagem, tornando-a numa 
opção a ter sempre em conta quando se define a 
camada drenante de uma cobertura verde. 
CARACTERÍSTICAS A Leca em parceria com a 
Nutrofertil, propuseram ao ITECONS a emissão da 
primeira ETA – European Technical Assessment para 
uma cobertura ajardinada em Portugal: a Leca® 
Nutrofertil Green Roof D. Este documento permite 
comercializar produtos de construção em toda a 
Europa que não são totalmente, ou são parcialmente, 
abrangidos por uma norma harmonizada.
APLICAÇÕES O kit Leca® Nutrofertil Green Roof 
D consiste em: 1)Camada de proteção:  fornece 
proteção contra danos mecânicos da camada de 
impermeabilização ou isolamento térmico e pode 
também reter humidade = Ecofelt PES-SB300 
(fibras de poliéster recuperadas); 2) Camada de 
drenagem: absorve o excesso de água drenando-a 
para as caleiras = Leca® D (agregados leves de argila 
expandida); 3) Camada de filtro: impede a passagem 
de finos da camada de vegetação = Ecofelt PES-
SB150 (fibras de poliéster recuperadas); 4)Camada 
de suporte da vegetação: fornece a área para as 
raízes das plantas, água e nutrientes = Nutreasy 
(substrato constituído por composto orgânico, turfa, 
casca de pinho 4/15 e argila expandida Leca® Hydro).

LECA PORTUGAL SA, Avelar, Ansião | www.leca.pt
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comfort  

ECOPRODUTOS/SERVIÇOS QUE PROMOVEM O
ECOPRODUCTS/SERVICES THAT PROMOTE

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. 

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 building’s users, whether it is 

thermal, acoustic, visual or other.
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SUSTAINABILITY The WAVE special expanded cork 
agglomerate is a decorative system that enables 
various finishing textures in CNC technology, which 
allows 3D printing on a 100% natural material and 
without additives, such as cork, which in addition 
has no environmental impact in its production. It is 
recommended for interior applications.

FEATURES Excellent thermal (λ = 0,043 W/m°C), 
acoustic and anti-vibration characteristics. Practically 
unlimited durability without loss of characteristics. It 
is a fully recyclable material. With a density of 140 
+/-10Kg/m3 and reaction to fire Euroclass E.

USES Indicated for apparent indoor/outdoor 
application. Depending on the structural element, 
must be glued and/or mechanically fixed.

SUSTENTABILIDADE O aglomerado de cortiça 
expandida especial WAVE é um sistema decorativo 
que possibilita várias texturas de acabamento em 
tecnologia CNC, o que permite uma impressão 
em 3D num material 100% natural e sem aditivos, 
como a cortiça, que além disso não tem  impactes 
ambientais na sua produção. É recomendado para 
aplicações de interior.

CARACTERÍSTICAS Excelentes características 
térmicas (λ = 0,043 W/m°C), acústicas e antivibráticas. 
Durabilidade praticamente ilimitada sem perda de 
características. É um material totalmente reciclável. 
Com uma densidade de 140 +/-10Kg/m3 e reação ao 
fogo Euroclasse E.

APLICAÇÕES Indicado para aplicação aparente 
no interior/exterior. Dependendo do elemento 
estrutural, deverá ser colado e/ou fixo 
mecanicamente.

Amorim Cork Insulation, Mozelos | www.amorimcorkinsulation.com
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SUSTAINABILITY  Shower trays and washbasins 
for bathrooms, made with 100% recycled rubber 
granules from the soles of end-of-life shoes.

FEATURES   
- Thicknesses:  
Shower tray: 4cm  
Washbasin: 14cm

- Dimensions:  
Shower tray: 70cm x 70cm, 80cm x 80cm, 1m x 
1m, 1m x 2m    
Wash basin: 60cm x 35cm, 60cm x 45cm, or double

- Tolerances: Length and Width ± 1.5% | Thickness ± 5% 
- Density: Approx. 950Kg/m3  
- Slip Resistance: 82  
- Fire Reaction: EFL  
- Shock Absorption: 40mm - 57

USES This product is for application in bathrooms 
and presents several properties such as: Anti-slip; 
Resistant and durable; Waterproof; Elastic resistance; 
Abrasion resistance; Resistance to compression and 
impact forces; Comfortable; Fire resistant.

SUSTENTABILIDADE Bases de chuveiro e lavatórios 
para casas de banho, feitos com granulado de 
borracha 100% reciclada, de solas de calçado em fim 
de vida.

CARACTERÍSTICAS   
- Espessuras:   
Base de duche: 4cm   
Lavatório: 14cm

- Dimensões:  
Base de duche: 70cm x 70cm, 80cm x 80cm, 1m x 
1m, 1m x 2m    
Lavatório: 60cm x 35cm, 60cm x 45cm, ou duplo

- Tolerâncias: Comprimento e Largura ± 1,5% | 
Espessura ± 5%    
- Densidade: Aprox. 950Kg/m3  
- Resistência ao deslize: 82  
- Reação ao fogo: EFL  
- Absorção de Choque: 40mm - 57% 

APLICAÇÕES Este produto é para aplicação em casas 
de banho e apresenta diversas propriedades como: 
Antiderrapante; Resistente e Durável; Impermeável; 
Resistência elástica; Resistência à abrasão; 
Resistência à compressão e forças de impacto; 
Confortável; Resistente ao fogo.

ECOPAINT, Castêlo da Maia | ecopaint-corporation.com
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(EXTERIOR-PAREDES) 
(EXTERIOR-WALLS)

SUSTAINABILITY  The colored finish made of cork, 
water-based resins, siloxanes and diatomaceous 
earth, with high thermal insulation, waterproofing 
and breathable properties. An environmentally 
friendly product for finishing new and old facades, 
thermal plaster (such as Diathonite Evolution), 
external thermal insulation and sloped roofs. It 
prevents the masonry from absorbing water and 
prolongs the durability of the plaster.
FEATURES Breathable; Water repellent; Suitable 
for cracked substrates, prevents reinforced brush 
coating; Highly elastic; Ideal in cracked plaster; 
Excellent thermal comfort in combination with 
thermal plaster (such as Diathonite Evolution); 
Prevents mold growth; Resistant to UV rays, 
atmospheric factors, industrial and marine 
environments; Coarse application; “Tonachino” 
effect; Made of natural raw materials and LEED 
certified; Easy and quick to apply.
USES The product was specifically designed for 
finishing facades, old and new renders, thermal 
renders such as Diathonite Evolution (see technical 
data sheet), external thermal insulation or inclined 
roofs. It has excellent adhesion properties to any kind 
of substrate, and can be used in several situations: 
plaster, metal, wood and cement substrates. The 
product is suitable for exterior.

SUSTENTABILIDADE O acabamento colorido feito 
de cortiça, resinas à base de água, siloxanos e terra 
de diatomáceas, com elevadas propriedades de 
isolamento térmico, impermeabilizante e respirável. 
Um produto amigo do ambiente, para acabamento 
de fachadas novas e antigas, gesso térmico (como 
Diathonite Evolution), isolamento térmico externo 
e teto inclinado. Impede a absorção de água pela 
alvenaria e prolonga a durabilidade do gesso.
CARACTERÍSTICAS Respirável; Repelente de 
água; Adequado para substratos rachados, evita 
o revestimento escovado reforçado; Altamente 
elástico; Ideal em rebocos rachados; Excelente 
conforto térmico em combinação com gesso 
térmico (como o Diathonite Evolution); Evita o 
desenvolvimento de bolores; Resistente aos raios 
UV, fatores atmosféricos, ambientes industriais e 
marinhos; Aplicação grossa; Efeito “Tonachino”; 
Feito de matérias-primas naturais e certificado LEED; 
Fácil e rápido de aplicar.
APLICAÇÕES O produto foi concebido 
especificamente para o acabamento de fachadas, 
rebocos antigos e novos, rebocos térmicos como o 
Diathonite Evolution (ver ficha técnica), isolamento 
térmico externo ou coberturas inclinadas. Possui 
excelentes propriedades de adesão a qualquer tipo 
de substrato, podendo ser utilizado em diversas 
situações: gesso, substratos de metal, madeira e 
cimento. É adequado para o exterior.

ECOPAINT, Castêlo da Maia | ecopaint-corporation.com
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ECOPAINT, Castêlo da Maia | ecopaint-corporation.com

POWDER PAINT

SUSTAINABILITY Product based on ecological 
aqueous dispersions (Calcium Hydroxide, Recycled 
Cellulose and minerals). 

This product is sold in powder form.

FEATURES   
• Matt finish, suitable for interiors  
• Excellent covering power  
• Good durability and strength

USES Paint for application in indoor environments. 
You can apply with a wide brush, brush or roller. 
Minimum of 3 coats.

Available in white and light colors.

SUSTENTABILIDADE Produto baseado em dispersões 
aquosas ecológicas (Hidróxido de Cálcio, Celulose 
reciclada e minerais). 

Este produto é vendido em pó.

CARACTERÍSTICAS   
• Acabamento mate, indicada para interiores 
•  Excelente poder de cobertura  
•  Boa durabilidade e resistência

APLICAÇÕES Tinta para aplicação em ambientes 
interiores. Pode aplicar com trincha, pincel ou rolo. 
Mínimo de 3 demãos.

Disponível em branco e cores claras.



construção
construction

ECOPRODUTOS/SERVIÇOSQUE OTIMIZAM A
ECOPRODUCTS/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, 

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… 

The construction industry has serious 

responsibilities when it comes to 

the negative environmental impact 

associated to it. Among several 

impact factors we highlight 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 renovation instead of building 

anew may be part of the answer… 
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pcsISOLAMENTO E
ENCHIMENTO LEVE
INSULATION AND LIGHT FILLING

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.

SUSTAINABILITY Argex expanded clay is a 
lightweight, spherical-shaped aggregate with an 
internal structure formed by microporous ceramic 
foam and a rigid and resistant surface. ARGEX is 
a natural, ecological, durable, non-combustible 
and inert product that does not decompose or 
rot. Its durability allows it to be reused or recycled 
in numerous applications in the construction of 
buildings and roads, in water treatment and also in 
agriculture and landscaping.

FEATURES  Due to its internal porosity, the aggregate 
has important thermal and acoustic insulation 
properties. Its use also allows to reduce the overload 
on structures and contributes to a significant saving 
of materials.

USES Argex lightweight filling solution is used in 
multiple applications. In the drainage and insulation 
of ground floors and structures, in the insulation and 
leveling of slabs, and in the form and insulation layer 
of flat roofs.

ARGEX, Bustos, Aveiro | www.argex.pt
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SUSTAINABILITY Leca® lightweight expanded clay 
aggregate is an “all-in-one” because it combines 
in a small granule numerous fundamental 
characteristics for the habitat – thermal insulation, 
acoustic insulation, mechanical and fire resistance, 
and lightness. The manufacturing process consists 
of submitting clay, with a certain chemical and 
mineralogical composition, to high temperatures, 
resulting in a totally inert, light and resistant product. 

FEATURES Pre-mixed lightweight concrete for filling 
and leveling floors. It results from the mixture of 
lightweight Leca® expanded clay aggregates with 
different granulometries with hydraulic binders. 

USES For filling and leveling indoor and outdoor 
floors, applied in a single layer. Suitable to use in new 
construction and renovation, in thicknesses between 
5 and 25 cm. Allows for thermal and acoustic 
improvements of the floors. Lightweight solution for 
faster and simpler application that allows a smooth 
finish for the direct installation of ceramic tile or 
natural stone, or floating floor without the need to 
apply screed. 

SUSTENTABILIDADE O agregado leve de argila 
expandida Leca® é um “tudo-em-um” porque combina 
num pequeno grânulo inúmeras características 
fundamentais para o habitat – isolamento térmico, 
isolamento acústico, resistência mecânica e ao fogo, 
e leveza. O processo de fabrico consiste em submeter 
argila, com determinada composição química e 
mineralógica, a altas temperaturas, resultando daí 
um produto totalmente inerte, leve e resistente.

CARACTERÍSTICAS Betão leve pré-misturado para 
enchimento e regularização de pavimentos. Resulta 
da mistura de agregados leves de argila expandida 
Leca® com diferentes granulometrias com ligantes 
hidráulicos.

APLICAÇÕES Para enchimento e regularização de 
pavimentos interiores e exteriores, com aplicação 
em camada única. Adequado para a aplicação em 
construções novas e renovação, em espessura 
entre os 5 e os 25 cm. Permite melhorias térmicas e 
acústicas dos pavimentos. Solução leve de aplicação 
mais rápida e simples que permite um acabamento 
liso para o assentamento direto do revestimento 
cerâmico ou pedra natural, ou pavimento flutuante 
sem necessidade de aplicação de betonilha.

LECA PORTUGAL SA, Avelar, Ansião | www.leca.pt
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LECA® LOOSE

SUSTAINABILITY Leca® lightweight expanded clay 
aggregate is an “all-in-one” because it combines 
in a small granule numerous fundamental 
characteristics for the habitat – thermal insulation, 
acoustic insulation, mechanical and fire resistance, 
and lightness. The manufacturing process consists 
of submitting clay, with a certain chemical and 
mineralogical composition, to high temperatures, 
resulting in a totally inert, light and resistant product. 

FEATURES Filling solution with loose lightweight 
aggregate - Leca® Dur or Leca® Light Plus. A more 
economical and sustainable solution because it 
eliminates the use of cement and water.

USES Floor filling, in new construction or renovation. 
A solution quick and easy to apply, with no drying 
time required. 

SUSTENTABILIDADE O agregado leve de argila 
expandida Leca® é um “tudo-em-um” porque combina 
num pequeno grânulo inúmeras características 
fundamentais para o habitat – isolamento térmico, 
isolamento acústico, resistência mecânica e ao fogo, 
e leveza. O processo de fabrico consiste em submeter 
argila, com determinada composição química e 
mineralógica, a altas temperaturas, resultando daí 
um produto totalmente inerte, leve e resistente.

CARACTERÍSTICAS Solução de enchimento com 
agregado leve solto - Leca® Dur ou Leca® Light Plus. 
Uma solução mais económica e sustentável porque 
dispensa o emprego de cimento e de água.

APLICAÇÕES Enchimento de pisos, em obra nova ou 
reabilitação. Uma solução rápida e fácil de aplicar, 
sem necessidade de tempo de secagem.

LECA PORTUGAL SA, Avelar, Ansião | www.leca.pt
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Thermo-acoustic brick

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. 

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.

FEATURES  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.

PRECERAM, Pombal | www.preceram.pt
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SUSTENTABILIDADE Sistema para renovação e 
revestimento de fachada pelo exterior, com câmara 
ventilada ou não, para melhoria da eficiência 
energética na renovação e reabilitação dos edifícios.

CARACTERÍSTICAS Solução de fachada com estrutura 
de alumínio de alta resistência, durabilidade e 
regulável para grandes espessuras de isolamento 
térmico com lã de vidro Ecovent VN 032 ou 034 da 
Isover.

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.

SUSTAINABILITY System for exterior facade 
renovation and cladding, with or without ventilated 
chamber, to improve energy efficiency in the 
renovation and rehabilitation of buildings.

FEATURES Facade solution with a high resistance, 
durability and adjustable aluminum structure for 
large thicknesses of thermal insulation with Ecovent 
VN 032 or 034 glass wool from Isover.

USES Suitable for the renovation of buildings or as 
an option of isolated exterior sheet for construction 
of new buildings. Application on all types of support, 
from blocks to ceramics, structures or wood.

PLACO® | construir.saint-gobain.pt
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SUSTENTABILIDADE O reboco térmico ECOCORK 
LIME é um reboco de isolamento térmico, pelo 
exterior ou interior, exclusivamente à base de Cal 
Hidráulica Natural (NHL) e agregados leves, naturais 
e renováveis sob a forma de granulado de cortiça 
expandida. O ECOCORK LIME apresenta um excelente 
comportamento higrotérmico, contribuindo para 
a proteção de construções antigas e históricas e 
promovendo a sua durabilidade.

CARACTERÍSTICAS A Cal Hidráulica Natural aliada 
à cortiça é sinónimo de elevado desempenho 
ambiental e melhoria do desempenho térmico 
e acústico do edifício. Por ser um produto leve 
proporciona um bom rendimento em obra, 
reduzindo a quantidade de materiais utilizados por 
m2 de construção. ECOCORK LIME é uma solução 
reciclável, permeável ao vapor de água, com elevada 
durabilidade (excelente comportamento em ciclos 
de gelo/degelo) e excelente deformabilidade.

APLICAÇÕES O reboco térmico ECOCORK LIME 
Lime é adequado para a reabilitação, podendo ser 
aplicado sobre o suporte existente, tanto no interior 
como no exterior de edifícios antigos, aumentando o 
seu desempenho térmico.

SUSTAINABILITY ECOCORK LIME thermal render 
is an exterior or interior thermal insulation render 
exclusively based on Natural Hydraulic Lime (NHL) 
and light, natural and renewable aggregates in the 
form of expanded cork granules. ECOCORK LIME 
has excellent hygrothermal behaviour, helping to 
protect old and historic buildings and promoting 
their durability.

FEATURES  Natural Hydraulic Lime combined with 
cork stands for high environmental performance and 
improved thermal and acoustic performance of the 
building. As it is a lightweight product it provides a 
good performance on site, reducing the amount of 
materials used per m2 of construction. ECOCORK 
LIME is a water vapour permeable solution with high 
durability (excellent freeze/thaw behaviour) and 
excellent deformability.

USES ECOCORK LIME thermal render is suitable for 
renovation and can be applied to existing substrates, 
both inside and outside of old buildings, increasing 
their thermal performance.

SECILTEK, Maceira, Leiria | www.secil.pt
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SUSTENTABILIDADE ISOVIT CORK é um sistema 
de isolamento térmico pelo exterior composto 
por painéis de aglomerado negro de cortiça (ICB), 
argamassa de colagem e barramento à base de Cal 
Hidráulica Natural (NHL) e granulado de cortiça, 
protegido por argamassa de acabamento 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 isolante térmico, 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 Este 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.

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

FEATURES  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 calcareous aggregates, a non-renewable 
resource, and increase the coverage of the product 
during application and reduce CO2 emission during 
transport (decrease of weight). Due to its high 
deformability it can withstand freeze/thaw cycles 
with excellent performance and guaranteed 
durability.

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

SECILTEK, Maceira, Leiria | www.secil.pt
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SUSTENTABILIDADE A REABILITA CAL MP é uma 
argamassa seca formulada exclusivamente a partir 
de cal hidráulica natural. Incorpora agregados 
siliciosos e calcários criteriosamente selecionados e 
adições, com propriedades particulares de tixotropia, 
aderência, resistência química, permeabilidade ao 
vapor de água e durabilidade adaptadas à execução 
de rebocos desumidificados em interiores e 
exteriores. É vocacionada para a aplicação projetada, 
podendo ser aplicada manualmente.
CARACTERÍSTICAS   
Granulometria < 3,5mm  
Consumo teórico de 12kg/m²/cm  
Resistência à compressão de Classe CS II  
Aderência ao tijolo e bloco de ≥ 0,2 MPa/B  
Módulo de elasticidade: 2150-2550 N/mm²
APLICAÇÕES A REABILITA CAL MP é uma argamassa 
macroporosa de elevada permeabilidade ao vapor 
de água, para o tratamento de paredes de alvenaria 
antiga com presença de humidades ascensionais 
e sais higroscópicos. Foi especialmente concebida 
para conservação e reabilitação do edificado, sendo 
destinada ao revestimento de alvenarias antigas, de  
tijolo cerâmico ou de pedra. A utilização exclusiva do 
ligante de Cal Hidráulica Natural e a sua composição 
especial, resulta numa excelente compatibilidade 
com os suportes antigos, física e mecânica 
destacando-se a elevada compatibilidade química.

SUSTAINABILITY REABILITA CAL MP is a dry mortar 
formulated exclusively from natural hydraulic 
lime. It incorporates carefully selected siliceous 
and limestone aggregates and additions, offering 
particular properties of thixotropy, adhesion, 
chemical resistance, water vapor permeability and 
durability adapted to the execution of dehumidified 
plasters, both indoors and outdoors. It’s aimed for 
projected application, but it can be applied manually.
FEATURES    
Granulometry <3.5mm  
Theoretical consumption of 12kg / m² / cm 
Compressive strength of Class CS II  
Adhesion to brick and block ≥ 0.2 MPa / B  
Modulus of elasticity: 2150-2550 N / mm²
USES REABILITA CAL MP is a macroporous mortar 
with high permeability to water vapor, for the 
treatment of old masonry walls with the presence 
of rising damp and hygroscopic salts. It was specially 
designed for the conservation and rehabilitation 
of the building, being used to cover old masonry. 
REABILITA CAL MP can be applied on ceramic brick 
or stone masonry. The exclusive use of the Natural 
Hydraulic Lime binder and its special composition, 
results in an excellent compatibility with the old 
substrates, where in addition to the physical 
and mechanical compatibility, the high chemical 
compatibility stands out.

SECILTEK, Maceira, Leiria | www.secil.pt
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Reynaers Aluminium, Pombal | www.reynaers.pt

SUSTENTABILIDADE Com 3 níveis de isolamento, 
desde alto isolamento, baixo consumo energético e 
até casas passivas. Para a variante Alto Isolamento+ 
(HI+) são incorporadas barras de isolamento 
inovadoras com uma película de baixa emissão 
que melhora o isolamento, refletindo o calor. O 
alumínio é 100% reciclável, sem perda de valor, e 
extremamente duradouro.

CARACTERÍSTICAS As robustas portas MasterLine 
8 podem ir até à classe 3 de anti-intrusão, oferecer 
grandes dimensões e pesos até 250 kg e são 
extremamente duráveis.

APLICAÇÕES Gama de portas faceadas de alto 
isolamento e robustez, para grandes portas de 
entrada, de vidro ou painel com abertura para o 
interior ou exterior, ou portas pivotantes.

SUSTAINABILITY With 3 levels of insulation, from 
high insulation, low energy consumption and even 
passive houses. For the High Insulation+ (HI+) 
variant, innovative insulation bars are incorporated 
with a low-emission film that improves insulation by 
reflecting heat. Aluminum is 100% recyclable, with 
no loss of value, and extremely durable.

FEATURES The robust MasterLine 8 doors can go up 
to class 3 anti-intrusion, offer large dimensions and 
weights up to 250 kg and are extremely durable.

USES Range of highly insulated and robust facing 
doors for large entrance doors, made of glass or 
panel,  opening to the inside or outside, or pivot 
doors.

MASTERLINE 8 – PORTAS
MASTERLINE 8 – DOORS
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SUSTENTABILIDADE 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. O alumínio é 100% reciclável, 
sem perda de valor, e extremamente duradouro.

CARACTERÍSTICAS Sistema para janelas e portas 
de alto isolamento com abertura para o interior ou 
para o exterior, que combina luz e conforto com um 
design único. Disponível em três variantes de design: 
Ferro, Cubic e Classic.

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

SUSTAINABILITY Combining its superior insulation 
capabilities, the SlimLine 38 system guarantees 
durable windows and doors with very low 
maintenance requirements, as well as meeting the 
demanding architectural challenges through its 
versatility. Aluminum is 100% recyclable, with no loss 
of value, and extremely durable.

FEATURES  System for high insulating windows and 
doors opening inwards or outwards, which combines 
light and comfort with a unique design. Available in 
three design variants: Ferro, Cubic, and Classic.

USES The steel appearance becomes perfect for 
renovation while respecting the original design, but 
offering a thermally superior solution.

Reynaers Aluminium, Pombal | www.reynaers.pt
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SUSTENTABILIDADE As inovadoras tecnologias 
integradas garantem o melhor desempenho em 
termos de isolamento térmico, estanquidade ao 
vento e à água, respondendo a elevados padrões de 
exigência. O alumínio é 100% reciclável, sem perda 
de valor, e extremamente duradouro.

CARACTERÍSTICAS Sistema de correr de alto 
isolamento, com perfis ultrafinos e aro fixo oculto, 
que combina conforto e elegância. Proporciona a 
máxima entrada de luz natural.

APLICAÇÕES  Vários tipos de abertura, desde 
elementos 2-Rail e 3-Rail, até às soluções embutidas.

SUSTAINABILITY The innovative integrated 
technologies guarantee the best performance 
in terms of thermal insulation, wind and water 
tightness, meeting high standards of demand. 
Aluminum is 100% recyclable, with no loss of value, 
and extremely durable.

FEATURES  Highly insulated sliding system, with 
ultra-thin profiles and a hidden fixed frame, that 
combines comfort and elegance. Provides maximum 
entry of natural light.

USES Various types of opening, from 2-Rail and 3-Rail 
elements, to built-in solutions.

Reynaers Aluminium, Pombal | www.reynaers.pt
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TECHNAL, Prior Velho | www.technal.com | www.hydro.com

HYDRO CIRCAL 
Alumínio Reciclado 
Recycled Aluminium

SUSTENTABILIDADE Através de uma tecnologia 
de ponta, a Hydro produz uma liga com o maior 
conteúdo de material reciclado, oferecendo aos seus 
clientes a Hydro CIRCAL que contém pelo menos 
75% de material reciclado proveniente de sucata 
pós-consumo, significa que utiliza janelas, portas e 
fachadas em fim de vida. Esta liga apresenta a menor 
pegada ecológica e ainda permite circularidade na 
economia. 

Este processo é certificado por uma entidade externa 
e a liga é aprovada como alumínio de baixa emissão 
de carbono. 

CARACTERÍSTICAS Liga para a produção de sistemas 
de alumínio proveniente de sucata pós-consumo. 
Mantém as características dos sistemas das 
construções anteriores e pode ser reciclado vezes 
sem conta, resultando na menor pegada de CO2 do 
mundo: cerca de 2 kg de CO2 por kg de alumínio 
produzido. 

APLICAÇÕESA Hydro CIRCAL pode ser utilizada 
em projetos em que a liga seja prescrita, com 
qualquer produto Technal. Por outro lado, estamos 
a trabalhar para que toda a nossa oferta seja 
produzida exclusivamente nesta liga. A utilização 
desta liga garante majorações nas certificações de 
sustentabilidade dos edifícios. 

SUSTAINABILITY Through state-of-the-art 
technology, Hydro produces an alloy with the 
highest recycled content, offering its customers 
Hydro CIRCAL, which contains at least 75% post-
consumer scrap recycled material, meaning it uses 
end of life windows, doors and facades. This alloy 
has the smallest ecological footprint and even allows 
economy circularity.  

This process is certified by an external entity and the 
alloy is approved as low carbon aluminum. 

PROPERTIES Alloy for the production of aluminium 
systems from post-consumer scrap. It retains the 
characteristics of previous building systems and can 
be recycled over and over again, resulting in the 
world’s smallest CO2 footprint: about 2 kg CO2 per kg 
aluminum produced. 

USES  Hydro CIRCAL can be used in projects where 
the alloy is prescribed with any Technal product. On 
the other hand, we are working to ensure that our 
entire range of products is produced exclusively with 
this alloy. The use of this alloy guarantees majorities 
in building sustainability certifications. 
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SUSTENTABILIDADE A Tental é uma fachada circular 
para uma arquitetura mais sustentável. Permite 
um maior isolamento, menor consumo de energia, 
menos desperdício e menor pegada de carbono 
que as fachadas tradicionais. Utiliza componentes 
reciclados e o seu processo de fabricação não 
necessita de colas ou silicones. É produzida com 
Hydro CIRCAL (com pelo menos 75% de alumínio 
reciclado pós consumo) e foi desenhada para ser 
fácilmente desmontada no final da sua vida útil. 

CARACTERÍSTICAS   
• Um sistema de fachada único de 50 e 60 mmm  
• 4 patentes que contribuem para uma montagem 
fácil e fiável     
• Compatibilidade com uma ampla variedade de 
janelas de correr, batente e portas   
• Elevado isolamento acústico e baixa transmissão 
térmica

APLICAÇÕES A Tental foi concebida com o objetivo 
de oferecer aos arquitetos e consultores um vasto 
leque de soluções, dando-lhes a maior liberdade 
criativa possível na conceção de uma fachada. 
Desenvolvida para vidros de grandes dimensões e 
peso, procura a máxima sensação de transparência 
e a mínima visualização dos perfis.

SUSTAINABILITY Tental is a circular facade for a 
more sustainable architecture. It allows for greater 
insulation, lower energy consumption, less waste 
and lower carbon footprint than traditional facades. 
It uses recycled components and its manufacturing 
process doesn’t require glues or silicones. It’s 
produced with Hydro CIRCAL (with at least 75% post-
consumer recycled aluminum) and is designed to be 
easily dismantled at the end of its useful life.

FEATURES    
• A unique 50 and 60 mm facade system  
• 4 patents contributing to easy and reliable assembly 
• Compatibility with a wide variety of sliding, casement, 
and door windows    
• High acoustic insulation and low thermal  
transmission

USES Tental was conceived with the aim of offering 
architects and consultants a wide range of solutions, 
giving them the greatest possible creative freedom 
in the design of a facade. Developed for glass of 
large dimensions and weight, it seeks the maximum 
sensation of transparency and the minimum 
visualization of the profiles.

TECHNAL, Prior Velho | www.technal.com | www.hydro.com
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SUSTENTABILIDADE LUMEAL é a verdadeira solução 
para projetos de construção sustentáveis, graças à 
sua reduzida permeabilidade ao ar (classe 4, máxima) 
e à excecional performance térmica. Produzida com 
liga de alumínio Hydro CIRCAL (2 kg CO2 por kg de 
alumínio, representa uma redução de 80% em 
relação à média europeia 8.5 kg C02).

CARACTERÍSTICAS   
• Sistema de correr de folha oculta para vãos de 
grandes dimensões, associa estética e performance 
• Segurança reforçada: classe de resistência RC3, de 
acordo com a norma europeia EN 1627-30  
• Drenagem oculta em todas as aplicações  
• Solução de acessibilidade PMR disponível em todas 
as aplicações

APLICAÇÕES Produto adequado a qualquer tipo de 
projeto, seja residencial, de serviços ou hotelaria.

SUSTAINABILITY LUMEAL is the real solution for 
sustainable building projects, thanks to its low air 
permeability (class 4, maximum) and exceptional 
thermal performance. Produced with Hydro CIRCAL 
aluminum alloy (2 kg CO2 per kg of aluminum, 
represents an 80% reduction in relation to the 
European average 8.5 kg C02).

FEATURES    
• Hidden leaf sliding system for large spans, 
combines aesthetics and performance  
• Enhanced safety: resistance class RC3, according to 
the European standard EN 1627-30  
• Hidden drain in all applications  
• PMR accessibility solution available in all 
applications  

USES Product suitable for any type of project, 
whether residential, services or hotels.

TECHNAL, Prior Velho | www.technal.com | www.hydro.com
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GYPCORK BOARD

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.

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.
FEATURES GYPCORK boards are a multilayered 
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.

GYPTEC IBERICA, Figueira da Foz | www.gyptec.eu
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SUSTENTABILIDADE A placa Gyptec Protect 
assegura a máxima proteção às zonas sensíveis que 
necessitem de cuidados redobrados e específicos e 
em que não é aconselhada a utilização das placas de 
gesso cartonado tradicionais, nomeadamente, para 
zonas que exijam a melhor classe de reação ao fogo 
e para zonas mais húmidas e de exposição ocasional 
à água. Pode ser reciclada, reduzindo desperdícios 
e despesa em obra. Com um elevado desempenho 
térmico e acústico, é incombustível e muito leve 
o que facilita o seu manuseamento e redução de 
trabalhadores em obra.

CARACTERÍSTICAS Alta resistência à humidade. 
Não combustível. Elevado desempenho térmico 
e acústico. Pronta a ser decorada. Altamente 
resistente Trabalho facilitado.

APLICAÇÕES Tanto em revestimentos e divisórias 
interiores, como balneários, piscinas, spa, casas de 
banho, cozinhas e vestiários, como em revestimentos 
exteriores, como varandas, alpendres, zonas mais 
húmidas e de exposição ocasional à água.

SUSTAINABILITY The Gyptec Protect board 
ensures maximum protection for sensitive areas 
that need extra and specific care and in which 
the use of traditional plasterboard boards is not 
recommended, for example, for areas that require 
the best fire reaction class and for areas more wet 
and with occasional exposure to water. It can be 
recycled, reducing waste and expenses during the 
construction. With a high thermal and acoustic 
performance, it is non-combustible and very light, 
which facilitates its handling and reduces the number 
of workers on site.

FEATURES High resistance to humidity. Non-
combustible. High thermal and acoustic performance. 
Ready to be decorated. Highly resistant. Work made 
easy.

USES Both in coverings and interior partitions, such 
as locker rooms, swimming pools, spa, bathrooms, 
kitchens and dressing rooms, as well as in exterior 
coatings, such as balconies, porches, more humid 
areas and with occasional exposure to water.

GYPTEC IBERICA, Figueira da Foz | www.gyptec.eu
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SUSTENTABILIDADE Placa de gesso reforçada com 
fibras para melhorar o comportamento ao fogo, com 
maior densidade e resistência ao impacto e flexão, 
é tratada com um agente hidrófugo para diminuir a 
absorção de água. Adequada para todos os sistemas 
interiores com características de maior capacidade 
de carga, resistência ao fogo e bom comportamento 
à humidade. Além de proporcionar melhor 
desempenho em zonas de humidade moderada e 
resistência ao fogo, a placa Gyptec Gold resiste a 
golpes e impactos em áreas de grande afluência, 
como por exemplo ginásios, centros comerciais ou 
hotéis. Pode ser reciclada, reduzindo desperdícios e 
despesa em obra.

CARACTERÍSTICAS 

• Alta resistência à humidade  
• Resistente ao fogo  
• Elevado desempenho acústico  
• Alta dureza

APLICAÇÕES Todo o tipo de obra seca em interiores, 
tais como: paredes divisórias, revestimento de 
alvenarias e tetos. Recomendada também para 
cozinhas, lavandarias e casas de banho, pode ser 
revestida com azulejos ou similar.

SUSTAINABILITY Fiber-reinforced gypsum board 
to improve fire behavior, with greater density and 
resistance to impact and bending, is treated with a 
water-repellent agent to reduce water absorption. 
Suitable for all indoor systems with characteristics 
of higher load capacity, fire resistance and good 
moisture behavior. In addition to providing better 
performance in areas of moderate humidity and fire 
resistance, the Gyptec Gold plate resists blows and 
impacts in high traffic areas, such as gyms, shopping 
centers or hotels. It can be recycled, reducing waste 
and expense during the construction.

FEATURES

• High moisture resistance  
• Fire resistant  
• High acoustic performance  
• High toughness

USES All types of dry work indoors, such as: 
partition walls, masonry and ceiling coverings. Also 
recommended for kitchens, laundry rooms and 
bathrooms, it can be covered with tiles or similar.

GYPTEC IBERICA, Figueira da Foz | www.gyptec.eu
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SUSTENTABILIDADE O webercol flex lev é a primeira 
argamassa com metade do peso para o mesmo 
rendimento, facilita o transporte e reduz os seus 
custos. Pesa 12,5kg, é composto por mais de 30% 
de materiais reciclados e necessita de um menor 
esforço para a sua aplicação e manuseamento.

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.

SUSTAINABILITY The webercol flex lev is the 
first mortar with half the weight for the same 
performance, which facilitates transport and reduces 
costs. It weighs 12.5 kg, is composed of more than 
30% recycled materials and requires less effort for its 
application and handling.

FEATURES The webercol flex lev is a mortar for 
bonding ceramics, natural stone and hydraulic 
mosaic, applicable both indoors and outdoors. Its 
creamy texture makes it easier and faster to apply.

USES The same product is used for bonding ceramics, 
natural stone and hydraulic mosaics, on interior 
floors and walls or on facades and exterior floors.

WEBER | construir.saint-gobain.pt



82 83

co
ns

tr
uç

ão
co
ns
tr
uc
tio

n

pcs

SUSTENTABILIDADE As telas EVALON, 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 planas ou inclinadas.

Tela EVALON
EVALON Membrane

SUSTAINABILITY EVALON membranes have a high 
quality and durability, besides being recyclable. 
They have excellent vapor permeability for this 
type of solution, guaranteeing total waterproofing, 
compatible with the other roofing materials.

FEATURES  They have high durability waterproofing 
and are a complete system of a single layer. High 
resistance to UV rays, storms and hail.

USES Flat or sloped roofs

ONDULINE, Canelas | pt.onduline.com
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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.

Placa de Subtelha
Under tile

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. 

FEATURES 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.

ONDULINE, Canelas | pt.onduline.com
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BMI Portugal, Torres Vedras | www.bmigroup.com/pt

SUSTENTABILIDADE A Cumeeira a Seco é uma 
solução construtiva sustentável que conjuga 
vários elementos e que visa a eficácia do processo 
construtivo e o bom desempenho futuro dos edifícios, 
uma vez que promove a eficiência energética e a 
durabilidade dos mesmos. Este produto é fabricado 
com recurso a complexos processos de análise 
e eficiência energética patenteados. A banda 
FIGAROLL PLUS, quando aplicada otimiza os recursos 
energéticos da habitação, permitindo a ventilação 
entre telha e suporte, evitando as condensações 
neste espaço.

CARACTERÍSTICAS Banda premium para ventilação 
e proteção de cumeeiras e rincões. Moldável 
a qualquer telha. Composta por polipropileno 
resistente à água na zona central, com duplo canal 
de ventilação e laterais de alumínio plastificado 
moldável e deformável até 50%. Capacidade de 
ventilação >150cm²/ml. Fabricado com tecnologia 
de ventilação patenteada.

APLICAÇÕES Aplica-se durante o processo de 
construção da cumeeira e rincões. É moldável a 
qualquer tipo de telha e promove uma construção 
a seco, totalmente estanque, ventilada e eficiente 
no seu desempenho, com os restantes elementos da 
construção. Instalação limpa, rápida e fácil.

SUSTAINABILITY Dry Ridge is a sustainable 
construction solution that combines several elements 
and aims at the efficiency of the construction process 
and the good future performance of buildings, since 
it promotes energy efficiency and durability. This 
product is manufactured using complex patented 
energy efficiency and analysis processes. The Dryroll 
band, when applied, optimizes the energy resources 
of the house, allowing ventilation between tile and 
support, avoiding condensation in this space.

FEATURES Premium band for ventilation and 
protection of ridges and corners. Mouldable to any 
tile. Composed of water-resistant polypropylene in 
the central area, with double ventilation channel 
and sides of mouldable and deformable plasticized 
aluminum up to 50%. Ventilation capacity> 150cm² / 
ml. Made with patented ventilation technology.

USES It is applied during the ridge and corner 
construction process. It is mouldable to any type of tile 
and promotes dry construction. Totally watertight, 
ventilated, and efficient in its performance, with 
the remaining elements of the construction. Clean, 
quick, and easy installation.
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Lusa MG Plus Tile

BMI Portugal, Torres Vedras | www.bmigroup.com/pt

SUSTENTABILIDADE A telha Lusa MG PLUS é 
fabricada através de um rigoroso processo, quer 
na selecção das argilas quer na gestão dos recursos 
energéticos. Devido aos seus estudos constantes e 
a implementação de processos de redução, torna 
possível a diminuição dos consumos e da emissão de 
CO2.

CARACTERÍSTICAS A Gama MG é feita a partir de 
moldes de gesso, resultando em produtos com 
um acabamento perfeito e de uma excelente 
estanqueidade. Cumpre os requisitos técnicos e uma 
performance que permite oferecer uma garantia de 
10 a 20 anos (dependendo da zona climática).

APLICAÇÕES Com um estilo intemporal esta telha 
pode ser aplicada em qualquer tipo de edifício 
devido ao seu perfil clássico e funcional. No entanto 
trata-se de um produto ideal para as zonas de chuvas 
intensas, devido ao desenho dos seus encaixes bem 
definidos.

SUSTAINABILITY The Lusa MG PLUS tile is 
manufactured through a rigorous process, both in 
the selection of clays and in the management of 
energy resources. Due to constant studies and the 
implementation of reduction processes, it is possible 
to reduce consumption and CO2 emissions.

FEATURES The MG range is made from plaster 
moulds, resulting in products with a perfect 
finish and excellent sealing. It fulfils the technical 
requirements and has a performance that allows us 
to offer a guarantee of 10 to 20 years (depending on 
the climatic zone).

USES With a timeless style, this tile can be applied to 
any type of building due to its classic and functional 
profile. It is, however, an ideal product for areas of 
intense rainfall, due to the design of its well-defined 
grooves.
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BMI Portugal, Torres Vedras | www.bmigroup.com/pt

Lógica® Emotions 

SUSTENTABILIDADE A BMI reforça o seu 
compromisso ambiental lançando a sua  primeira 
Telha com emissões de carbono zero, certificada pela 
AENOR. Dispõe também de Declaração Ambiental de 
produto EPD específica e fichas de sustentabilidade 
da Plataforma de Materiais GBCe . Iremos continuar a 
trabalhar na redução de emissões com o objetivo de 
aumentar a eficiência dos seus processos, fornecer 
materiais de longa vida útil, aumentar a energia 
proveniente de fontes renováveis e compensar as 
emissões de carbono da telha Lógica® Emotions 
através de projetos reconhecidos.

CARACTERÍSTICASMáxima durabilidade com 50 
anos de garantia. Cada gama é composta por várias 
telhas, conseguindo uma aparência harmoniosa 
na envolvente, graças a uma imagem digitalizada 
aplicada a diferentes texturas. Dispomos de 4 
Telhas diferentes nesta gama: Natura Terra | Natura 
Greyline | Natura Black e Natura Rust.

APLICAÇÕES Lógica® Emotions foi desenvolvida 
com o objetivo de INSPIRAR uma nova estética 
na concepção de projetos arquitetónicos que 
pretendem DURAR no tempo.  As variações sutis 
de desenhos e texturas na mesma gama trazem 
vibração e harmonia para coberturas e fachadas. 
Visto ser uma telha plana pode ser aplicada tanto nas 
coberturas/ telhados como nas fachadas.

SUSTAINABILITY BMI reinforces its environmental 
commitment by launching its first tile with zero 
carbon emissions, certified by AENOR. It also has 
a specific EPD product Environmental Declaration 
and sustainability sheets from the GBCe Materials 
Platform. We will continue to work on reducing 
emissions with the aim of increasing the efficiency of 
its processes, providing long-life materials, increasing 
energy from renewable sources and offsetting the 
carbon emissions of Lógica® Emotions tile through 
recognized projects.

FEATURES  Maximum durability with a 50-year 
warranty. Each range is composed of several 
tiles, achieving a harmonious appearance in the 
surroundings, thanks to a scanned image applied to 
different textures. We have 4 different tiles in this 
range: Natura Terra | Natura Greyline | Natura Black 
e Natura Rust.

USES Lógica® Emotions was developed with the 
aim of INSPIRING a new aesthetic in the design of 
architectural projects that intend to LAST over time. 
The subtle variations of designs and textures in the 
same range bring vibrancy and harmony to roofs and 
facades. Since it’s a flat tile, it can be applied to both 
roofs and facades.



energia
energy

ECOPRODUTOS/SERVIÇOS QUE CONTRIBUEM PARA A GESTÃO EFICIENTE DE
ECOPRODUCTS/SERVICES THAT CONTRIBUTE TO THE EFFICIENT MANAGEMENT OF

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.

Most existing buildings were 

designed with little or any 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  limiting the consumption of 

energy in buildings.
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Revestimento de Fachada 
External Wall Coating
Amorim Cork Insulation, Mozelos | www.amorimcorkinsulation.com

SUSTAINABILITY The expanded cork agglomerate 
MDFachada is a special reference from Amorim 
Cork Insulation, recommended for visible outdoor 
application. The product was born in response to 
the challenge launched by the architects Álvaro Siza 
and Eduardo Souto Moura, for the Portugal pavilion 
project, at Expo Hannover 2000. The pavilion has 
been in Coimbra since 2002, in perfect condition and 
without any apparent anomaly.

FEATURES Excellent thermal (λ = 0,043 W/m°C) 
acoustic and anti-vibration characteristics. It’s a 
100% natural and additive-free product. It’s a fully 
recyclable material. With a density of 140 +/-10Kg/
m3 and reaction to fire Euroclass E.

USES Indicated for application on the exterior of 
facades, depending on the structural element,must 
be glued and or mechanically fixed.

SUSTENTABILIDADE O aglomerado de cortiça 
expandida MDFachada é uma referência especial 
da Amorim Cork Insulation, recomendada para 
aplicação exterior à vista. O produto nasceu, 
respondendo ao desafio lançado pelos arquitetos 
Álvaro Siza e Eduardo Souto Moura, para o projeto 
do pavilhão de Portugal, na Expo Hannover 2000. 
O pavilhão está neste momento em Coimbra desde 
2002, em perfeito estado de conservação e sem 
qualquer anomalia aparente.

CARACTERÍSTICAS Excelentes características 
térmicas (λ = 0,043 W/m°C) acústicas e antivibráticas. 
É um produto 100% natural e sem aditivos. É um 
material totalmente reciclável. Com uma densidade 
de 140 +/-10Kg/m3 e reacção ao fogo Euroclasse E.

APLICAÇÕES Indicado para aplicar pelo exterior 
de fachadas, dependendo do elemento estrutural, 
deverá ser colado e ou fixo mecanicamente. 
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CORTIÇA EXPANDIDA
EXPANDED CORK AGGLOMERATE

SUSTAINABILITY If a 100% sustainable insulation 
material exists, it is, without a doubt, expanded cork 
agglomerate. It is a natural raw material, because 
it comes from the cork oak forest that regenerates 
naturally, and its manufacture process does not have 
negative impacts on the environment (the residues 
of the cork are used as fuel and the only emission 
during the manufacture process is the water vapor).

FEATURES It offers excellent thermal (λ = 0,039 W/
mk), acoustic and anti-vibration characteristics. 
Practically unlimited durability without loss of 
characteristics. It is a fully recyclable material

USES Thermal and acoustic insulation: of flat, 
inclined and green roofs, simple double walls and 
slabs. Exterior insulation with coating - ETICS system.

SUSTENTABILIDADE Se existe um material de 
isolamento 100% sustentável, ele é, sem dúvida, o 
aglomerado de cortiça expandida. É uma matéria-
prima natural, pois provém da floresta de sobro 
que se regenera naturalmente, e o seu processo de 
fabrico 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 Oferece excelentes características 
térmicas (λ = 0,039 W/mk), acústicas e antivibráticas. 
Durabilidade praticamente ilimitada sem perda de 
características. É um material totalmente reciclável.

APLICAÇÕES Isolamento térmico e acústico: de 
coberturas planas, inclinadas, ajardinadas, paredes 
duplas simples e lajes. Isolamento com revestimento 
– sistema ETICS.

Amorim Cork Insulation, Mozelos | www.amorimcorkinsulation.com
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ISOLAMENTO INTERIOR
MINERAL WOOL INSULATION
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.

SUSTAINABILITY Volcalis mineral wool is a 100% 
recyclable and ecological product, based on sand 
and binder of biological origin. Because it is an 
excellent insulation, it reduces energy consumption 
in buildings and, because it is highly compressible, 
reduces the transport requirement by about 10 
times, thus reducing CO2 emissions even further.

FEATURES Volcalis mineral wool is an excellent 
thermal and acoustic insulation, 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, is not 
combustible and does not conduct heat.

USES Volcalis mineral wool is used in a wide range 
of applications, whether in construction of new 
buildings or in rehabilitation, ceilings, partitions, wall 
coverings and ventilated facades, for thermal and 
acoustic insulation.
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EASY MINERAL WOOL ROLL

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. 

SUSTAINABILITY Volcalis EASY mineral wool is a 100% 
recyclable and ecological product, based on sand and 
a binder of biological origin. Because it is an excellent 
insulation, it contributes to the reduction of energy 
consumption in buildings and, because it is highly 
compressible, it reduces the number of necessary 
transports and the associated CO2 emissions by 
approximately 10 times.

FEATURES Mineral wool in flexible blanket for thermal 
and acoustic insulation of ceilings and roofs. Non-
combustible and free of harmful substances, Volcalis 
EASY has a soft touch and is easy to apply. Available 
with vapor barrier in Kraft Paper or Kraft Aluminum.

USES Volcalis EASY is used in the construction and 
rehabilitation of buildings, on ceilings and roofs for 
thermal and acoustic insulation.absorption capacity.
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ALPHA MINERAL WOOL, BLACK VEIL

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.  

SUSTAINABILITY Volcalis mineral wool is a 100% 
recyclable and ecological product, based on sand and 
a binder of biological origin. Because it is an excellent 
insulation, it contributes to the reduction of energy 
consumption in buildings and, because it is highly 
compressible, it reduces the number of necessary 
transports and the associated CO2 emissions by 
approximately 10 times.

FEATURES Excellent thermal and acoustic insulation, 
water-repellent, non-combustible and free from 
harmful substances. Available in rolls and panels, 
covered on one side by a black veil, Volcalis ALPHA 
has a soft touch and is easy to apply.

USES Ideal for application on ventilated facades, 
for insulation from the exterior of buildings, new 
or to be rehabilitated. Recommended for acoustic 
conditioning solutions due to the high sound 
absorption capacity.
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SUSTENTABILIDADE Onduline Energy é uma nova 
solução de isolamento da Onduline. Com este 
material 100% natural, a Onduline completa a sua 
oferta para coberturas com uma solução que lhe 
garante um maior conforto térmico, redução de ruído 
e, consequentemente, uma maior sustentabilidade.

CARACTERÍSTICAS Onduline Energy é composto por 
lã de rocha de alta densidade bi-camada (100/180 
kg/ m3), o que lhe confere grandes qualidades de 
isolamento térmico, acústico e resistência ao fogo.

APLICAÇÕES Onduline Energy está especialmente 
indicada para ser aplicada em coberturas, podendo, 
no entanto, ter outros usos mais comuns para lã de 
rocha.

Onduline Energy

SUSTAINABILITY Onduline Energy is a new insulation 
solution from Onduline. With this 100% natural 
material, Onduline completes its coverage offer 
with a solution that guarantees greater thermal 
comfort, noise reduction and, consequently, greater 
sustainability.

FEATURES Onduline Energy is composed of high 
density bi-layer rock wool (100/180 kg / m3), which 
gives it great qualities in terms of thermal and 
acoustic insulation and fire resistance.

USES Onduline Energy is especially indicated to be 
applied to roofs but it can, however, have other 
more common uses as general rock wool.

ONDULINE, Canelas | pt.onduline.com
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SUSTENTABILIDADE O contributo para a 
sustentabilidade da lã de rocha Geowall 34 
caracteriza-se pela sua composição de material 
reciclado, superior a 50% e por ser um material 100% 
reciclável, pelo uso de materiais regionais e pela 
reutilização de materiais.

CARACTERÍSTICAS Geowall 34 é um painel de lã 
mineral de rocha de elevado desempenho para 
isolamento térmico e acústico em paredes, divisórias 
e tetos contínuos.

APLICAÇÕES Pelo excelente desempenho térmico e 
acústico é a melhor opção para divisórias interiores 
verticais, especialmente de construção seca, com 
estruturas metálicas e placas de gesso laminado e 
isolamento térmico e acústico em fachadas por meio 
de revestimento interior ou em caixa de ar.

GEOWALL 34

SUSTAINABILITY The contribution to the 
sustainability of Geowall 34 rock wool is characterized 
by its composition of recycled material, exceeding 
50% and for being a 100% recyclable material, for 
the use of regional materials and for the reuse of 
materials.

FEATURES Geowall 34 is a high performance 
rock mineral wool panel for thermal and acoustic 
insulation in continuous walls, partitions and ceilings.

USES Due to its excellent thermal and acoustic 
performance, it’s the best option for vertical interior 
partitions, especially for dry construction, with 
metallic structures and laminated plasterboard and 
thermal and acoustic insulation on facades by means 
of interior cladding or in the air gap.

ISOVER | construir.saint-gobain.pt
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BAXI, Lisboa | www.baxi.pt

SUSTENTABILIDADE Fonte de energia renovável, a 
energia Solar permite produzir calor ou eletricidade. 
Aplicar energia solar nos edifícios contribui para 
reduzir o consumo de energia a nível global e 
minimiza o número de emissões de gases de efeito 
de estufa, principais responsáveis da alteração 
climática.

CARACTERÍSTICAS Os conjuntos de coletores SOL 
200 e 250 com acumuladores de 160 a 500l inclui 
grupo hidráulico, vaso de expansão e central de 
regulação integrados.

APLICAÇÕES Solar Easy AQS PEP, são equipados com 
todos os elementos necessários para efetuar uma 
instalação solar de água quente sanitária (AQS) e de 
apoio ao aquecimento.

SUSTAINABILITY Source of renewable energy, Solar 
energy allows the production of heat or electricity. 
Applying solar energy in buildings contributes to 
reducing energy consumption at a global level and 
minimizes the number of greenhouse gas emissions, 
the main responsible for climate change.

FEATURES The SOL 200 and 250 collector sets, with 
accumulators from 160 to 500l include an integrated 
hydraulic group, expansion vessel and control unit.

USES The Solar Easy AQS PEP, are equipped with 
all the elements necessary to carry out a solar 
installation of domestic hot water (DHW) and 
heating support.

9001
14001



110 111

en
er

gi
a

en
er

gy

pcs

SUSTENTABILIDADE As bombas de calor aerotérmicas 
podem transformar uma unidade de energia elétrica 
até 5 unidades de energia de aquecimento (COP 
5). Com isto, altamente eficientes e garantem um 
elevado rendimento a temperaturas exteriores 
baixas. Aerotermia é climatização, sustentabilidade 
e poupança.

CARACTERÍSTICAS As bombas de calor Platinum 
BC Smart i32 integram um depósito de 190 litros e 
permite um controlo inteligente da produção de 
água quente sanitária, aquecimento e arrefecimento.

APLICAÇÕES As Platinum BC Smart iR32 produzem 
água quente sanitária e permitem até 2 circuitos de 
climatização, quente/frio, por ventilo convetores, 
radiadores e piso radiante.

PLATINUM BC SMART IR32

SUSTAINABILITY Aerothermal heat pumps can 
transform a unit of electrical energy up to 5 units of 
heating energy (COP 5). As a result, they’re highly 
efficient and guarantee high performance at low 
outside temperatures. Aerothermia is air climate 
control, sustainability and savings.

FEATURES The Platinum BC Smart i32 heat pumps 
integrate a 190 liter tank and allow intelligent 
control of domestic hot water production, heating 
and cooling.

USES The Platinum BC Smart iR32 produce domestic 
hot water and allow up to 2 HVAC circuits, hot/cold, 
by fan, convectors, radiators and underfloor heating.

BAXI, Lisboa | www.baxi.pt

9001
14001
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SUSTENTABILIDADE Platinum MAX iPlus é a primeira 
caldeira preparada para trabalhar com 20% de 
hidrogénio e para contribuir na redução de emissões 
de CO2. Com classificação A+, BAXI Connect e uma 
sonda exterior. Rácio de modulação 1:10 que se 
traduz num funcionamento mais eficiente, fiável e 
com baixo nível sonoro.

CARACTERÍSTICAS Termóstato Wi-Fi e App BAXI 
Connect. Hydrogen Ready funciona com até 20% 
de hidrogénio. Estanques mistas instantâneas MAX, 
acumulação incorporada Combi, ou com acumulador 
AF.

APLICAÇÕES Água quente sanitária por acumulação 
ou instantânea, apoio sistemas solar térmicos e 
climatização de espaços interiores por radiadores, 
ventilo convetores ou piso radiante.

PLATINUM MAX IPLUS

SUSTAINABILITY Platinum MAX iPlus is the first 
boiler prepared to work with 20% hydrogen and to 
contribute to the reduction of CO2 emissions. With 
A+ rating, BAXI Connect and an external probe. An 
1:10 modulation ratio which translates into more 
efficient, reliable and low-noise operation.

FEATURES Wi-Fi thermostat and BAXI Connect App. 
Hydrogen Ready works with up to 20% hydrogen. 
MAX instantaneous mixed watertights, built-in 
accumulation Combi, or with AF accumulator.

USES Domestic hot water by accumulation or 
instantaneous, support solar thermal systems and 
air conditioning of interior spaces by radiators, fan 
convectors or underfloor heating.

BAXI, Lisboa | www.baxi.pt

9001
14001
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ECOPRODUTOS/SERVIÇOS QUE PROMOVEM A POUPANÇA DE
ECOPRODUCTS/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 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.

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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Ecoflo Biofilter

SUSTENTABILIDADE A tecnologia Ecoflo, 
desenvolvida pela Premier Tech, é a solução mais 
eco-responsável para o tratamento de águas 
residuais porque tem a menor pegada de carbono 
do mercado. A sua tecnologia inovadora patenteada 
consiste num biofiltro natural que tem por base 
fragmentos de casca de coco e não necessita de 
uma fonte de alimentação elétrica pois não têm 
quaisquer componentes eletromecânicos para 
realizar o tratamento.

CARACTERÍSTICAS Quando as águas residuais 
entram no biofiltro Ecoflo, o descarregador 
basculante reparte os efluentes sobre as placas 
de distribuição para, através de um sistema de 
alimentação por gravidade e sem necessidade de 
fornecimento de energia, se infiltrar no meio natural 
para posterior tratamento. É aqui onde ocorre a 
degradação aeróbia, a filtração dos pequenos sólidos 
em suspensão e a maior parte do tratamento do 
sistema.

APLICAÇÕES Residências principais ou secundárias; 
Edifícios de apartamentos;  
Parques de campismo e parques naturais;   - 
Edifícios de escritórios;  
Escolas;  
Pequenos aglomerados populacionais;  
Refúgios de montanha.

SUSTAINABILITY The Ecoflo technology, developed 
by Premier Tech, is the most eco-responsible 
solution for wastewater treatment because it has the 
lowest carbon footprint on the market. Its innovative 
patented technology consists of a natural biofilter 
based on coconut husk fragments and doesn’t 
require an electrical power supply as it doesn’t have 
any electromechanical components to carry out the 
treatment.

FEATURES When the wastewater enters the Ecoflo 
biofilter, the tipping bucket distributes the effluents 
over the distribution plates to, through a gravity 
feed system and without the need of energy supply, 
infiltrate into the natural environment for further 
treatment. This is where aerobic degradation, 
filtration of small suspended solids and most of the 
treatment of the system take place.

USES Main or secondary residences;  
Apartment buildings;  
Campsites and natural parks;  
Office buildings;  
Schools;  
Small population clusters;  
Mountain refuges.

Premier Tech Water and Environment, Montijo | www.premiertechaqua.com
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DE ÁGUAS PLUVIAIS
RWH - RAINWATER HARVESTING SYSTEM

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.

SUSTAINABILITY Currently, about 50% of the water 
use in a home can be replaced by rainwater, which 
represents a saving of a resource for life, not only 
economically, but also in terms of energy and 
environment. Rainwater can be used to replace 
drinking water in a wide variety of operations, such 
as flushing toilets, washing floors, washing machines, 
cleaning and watering the garden.

With the use of the Rainwater harvesting system 
(RHW) we are able to preserve natural resources 
(water), reducing their consumption and thus 
contributing to their preservation and sustainable 
use.

FEATURES The main components of the system are: 
Rainwater Filter, Storage Tank and Pumping Systems. 
Easy and quick installation and low maintenance.

USES The RWH is intended for single family homes, 
buildings, tourism enterprises, industrial buildings, 
etc.

Premier Tech Water and Environment, Montijo | www.premiertechaqua.com
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SUSTENTABILIDADE Poupe no consumo de água 
com o regulador de pressão incorporado na haste 
(PRS), reduzindo a pressão de funcionamento para 
um ótimo desempenho dos bicos, eliminando as 
variações de pressão entre cabeças, a nebulização 
causada por alta pressão e melhorando a 
uniformidade de distribuição.

CARACTERÍSTICAS  
• Taxa de precipitação: 5 a 37 mm/h  
• Raio: 7,6 a 15,2 m  
• É possível reduzir o raio até 25% com o parafuso de 
redução do raio    
• Pressão: 1,7 a 4,5 bar  
• Taxa de caudal: 4,2 a 36,6 l/m  
• Vedante de autolimpeza com três lâminas exclusivo 
• Bicos Rain Curtain líderes da indústria  
• Opções para todas as aplicações  
• Com 5 anos de garantia comercial

APLICACÕES Com um desempenho incomparável, 
os rotores da série 5000 da Rain Bird são ideais 
para aplicações residenciais, comerciais ligeiras e 
comerciais.

RAIN BIRD | www.rainbird.com

SUSTAINABILITY Save on water consumption with 
the built-in pressure regulator (PRS), reducing 
operating pressure for optimal nozzle performance, 
eliminating pressure variations between heads, 
fogging caused by high pressure and improving 
distribution uniformity .

FEATURES   
• Precipitation rate: 5 to 37 mm/h  
Radius: 7,6 to 15,2 m  
• It’s possible to reduce the radius up to 25% with 
the radius reduction screw   
• Pressure: 1,7 to 4,5 bar  
• Flow rate: 4,2 to 36,6 l/m  
• Exclusive three-blade self-cleaning seal  
• Industry-leading Rain Curtain Nozzles  
• Options for all applications  
• With 5 years commercial warranty

USES With unparalleled performance, Rain Bird’s 
5000 series rotors are ideal for residential, light 
commercial and commercial applications.
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BICOS ROTATIVOS AJUSTÁVEIS
ADJUSTABLE ROTARY NOZZLES

SUSTENTABILIDADE Os Bicos Rotativos Ajustáveis 
R-VAN da Rain Bird® economizam mais água e são 
mais fáceis de usar. Com gotas de água maiores 
e jatos mais grossos, os bicos R-VAN enfrentam 
melhor o vento, aplicando a água onde desejado. 
A instalação em conjunto com os Rotores Rain 
Bird da Série 5000 MPR permite uma precipitação 
equivalente de 2,4 m a 10,7 m.

CARACTERÍSTICAS  
• Precipitação uniforme em todo o raio, arcos, e 
padrões de distribuição.   
• Ajuste sem ferramentas.  
• Limpeza de sujidade e detritos puxando o bico para 
cima durante o funcionamento.   
• Mantém desempenho eficiente em altas pressões 
sem criar névoa.

APLICAÇÕES  
• Intervalo de Pressão: 2,1 a 3,8 bar  
• Pressão de Operação Recomendada: 3,1 bar 
• Espaçamento: 2,4 a 7,3 m  
• Ajustes: O arco e o raio devem ser ajustados

SUSTAINABILITY Rain Bird® R-VAN Adjustable Rotary 
Nozzles save more water and are easier to use. 
With larger water droplets and thicker jets, R-VAN 
nozzles handle better the wind, applying water 
where desired. The installation together with Rain 
Bird Series 5000 MPR Rotors allows for an equivalent 
rainfall of 2,4 m to 10,7 m.

FEATURES  
• Uniform precipitation across radius, arcs, and 
distribution patterns.    
• Tool-free adjustment.   
• Cleaning of dirt and debris by pulling the nozzle up 
during operation.    
• Maintains efficient performance at high pressures 
without creating fog.

USES  
• Pressure Range: 2,1 to 3,8 bar  
• Recommended Operating Pressure: 3,1 bar 
• Spacing: 2,4 to 7,3 m  
• Adjustments: Arc and radius must be adjusted

RAIN BIRD | www.rainbird.com
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PROGRAMADOR OPERADO A PILHAS
BATTERY OPERATED PROGRAMMER
RAIN BIRD | www.rainbird.com

SUSTENTABILIDADE O controlador ESP-9V permite 
uma melhor gestão do período de rega através da 
criação de programas de rega diários ou semanais 
com vista a uma melhor gestão da água utilizada. 
Desta forma, o consumo de água é reduzido ao 
mínimo indispensável à rega por tipo de vegetação e 
de acordo com as condições atmosféricas.

CARACTERÍSTICAS  
• Programação de 1, 2, 4 e 6 zonas;  
• Caixa impermeável garante uma vida útil 
prolongada;     
• Navegação e programação fáceis e rápidas através 
de ecrã LCD de grande dimensão;  
• 2+ anos de funcionamento com duas pilhas 
alcalinas de 9 volts;    
• Certificação IP68;  
• 5 Anos de Garantia Comercial.

APLICAÇÕES  
Desenvolvido com maior autonomia para locais de 
rega sem eletricidade, o ESP-9V está equipado com 
proteção IP68, um melhor design de vedação de 
ecrã, uma vida útil da bateria líder da indústria (mais 
de 2 anos) e uma garantia de 5 anos. Foi concebido 
de forma a permitir uma fiabilidade imbatível em 
alguns dos locais e condições mais difíceis.

SUSTAINABILITY The ESP-9V controller allows a 
better management of the irrigation period by 
creating daily or weekly irrigation programs to 
better manage the water used. This way, the water 
consumption is reduced to the minimum necessary 
for irrigating each type of vegetation and according 
to atmospheric conditions.

FEATURES  
• Programming of 1, 2, 4 and 6 zones;  
• Waterproof box guarantees a long service life; 
• Easy and fast navigation and programming through 
the large LCD screen;    
• 2+ years of operation with two 9-volt alkaline 
batteries;     
• IP68 certification;  
• 5 Years Commercial Warranty.

USES  
Designed with extended battery life for non-electric 
irrigation sites, the ESP-9V is equipped with IP68 
protection, an improved screen-seal design, an 
industry-leading battery life (2+ years) and a 5-year 
warranty. It’s designed to deliver unbeatable 
reliability in some of the toughest locations and 
conditions.
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BILAN CARBONE 
Bilan Carbone é uma ferramenta para contabilizar as emissões de gases de efeito estufa de 
uma atividade ou produto
Bilan Carbone is a tool for accounting for greenhouse gas emissions from an activity or 
product.

APCER
Com mais de 20 anos de experiência, a APCER assegura, através da sua atividade de 
certificação, a conformidade dos sistemas de gestão, produto, processo e/ou serviço, de 
acordo com os requisitos aplicáveis. 
With over 20 years of experience, APCER ensures, through its certification activity, the 
compliance of management, product, process and/or service systems, in accordance with 
applicable requirements. BREEAM - BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT’S ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 

METHOD 
O BREEAM 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.
BREEAM is a sustainability assessment method for planning, infrastructure and building 
projects. It recognizes and reflects the best performing value throughout the life cycle of 
the built environment, from new construction, use and renovation.

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.

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

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.
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.

Certificação Passive House  
O Passive House Institute testa e certifica os produtos quanto à sua adequação para uso em 
Passive Houses, é caracterizado por uma economia de energia muito alta.
Passive House Institute tests and certifies products in respect of their suitability for use in 
Passive Houses. Is characterised by very high energy savings.

CERTIF - CERTIFICAÇÃO DO SERVIÇO                
Certificado 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.
Certification installation, repair, maintenance or technical assistance and dismantling of 
fixed refrigeration equipments, air conditioning and heat pumps containing fluorinated 
greenhouse gases.
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EPD (Environmental Product Declaration)
EPD é uma Declaração Ambiental Tipo III (ISO 14025) que evidencia o compromisso de um 
fabricante em medir e reduzir o impacte ambiental dos seus produtos e serviços e relata 
esses impactes de forma transparente, tendo em consideração o ciclo de vida do produto.
EPD is a Type III Environmental Declaration (ISO 14025) that highlights the compromise of 
a manufacturer in measuring and reducing the environmental damage of its products and 
services, and reports those impacts with transparency, having consideration for the life-
cycle of a product.

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.
It is a measure promoted by the European Commission, implemented in 2007, which aims 
to provide the end user with information on the energy performance of a building through 
a label, which gives 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).
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).

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.
It categorizes flooring installation materials, adhesives and construction products into 
three emission classes. EMICODE® EC1 is awarded to very low emission products that meet 
very stringent environmental and health requirements.

DAP Habitat
O Sistema DAPHabitat é um programa de registo de Declarações Ambientais de Produto 
para produtos e serviços do direcionados para habitat, enquadrado na ISO 14025 e EN 
15804. Permite disponibilizar informação sobre o desempenho ambiental dos produtos/
serviços através de documentos verificados por uma terceira parte independente. A 
DAPHabitat é a organização em Portugal que permite a obtenção da certificação EPD.
DAPHabitat is a program for registration of Products’ Environmental Declarations for 
products and services destined for habitat, within   ISO 14025 and EN 15804. Provides 
information about the environmental performance of products/services through 
documents verified by an independent third party. In Portugal, DAPHabitat allows the 
obtention of EPD certification.

 ErP - EcoDesign 
A Diretiva de Produtos Relacionados à Energia foi introduzida pela UE para eliminar 
gradualmente produtos com baixo desempenho em vários grupos de produtos para reduzir 
as emissões de carbono em toda a Europa. Isso inclui pneus, lâmpadas e chuveiros e, desde 
setembro de 2015, também se aplica a produtos de aquecimento residencial e comercial.
The Energy-related Products Directive was introduced by the EU to phase out poorly 
performing products across a range of product groups to reduce carbon emissions across 
Europe. These include tyres, bulbs and shower heads, and since September 2015, it has also 
applied to residential and commercial heating products.
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INSTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA E AMBIENTALI
Em colaboração com FSC, o ICEA certifica a floresta que cumpre os requisitos do FSC. 
In collaboration with FSC, ICEA certifies the forest that follows FSC requirements.

LEED – U.S. Green Building Council  
A Certificação LEED, desenvolvida pelo USGBC, é o sistema de classificação de edifícios verdes 
mais utilizada internacionalmente, símbolo de conquista e liderança na sustentabilidade. 
Estabelece um enquadramento para edifícios verdes saudáveis, altamente eficientes e 
económicos.
LEED certification, developed by USGBC, is the most internationally used green building 
classification system, a symbol of conquer and leadership in sustainability. Establishes 
guidelines for healthy, highly efficient and economic green buildings.

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 requirements, providing for their free movement in the 
European Economic Area (EEA). 

MINERGIE
É um selo de qualidade para edifícios novos e renovados de baixo consumo de energia, 
indicando o conforto proporcionado 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.
It’s a lable of quality for new and renovated low-energy buildings, indicating the comfort 
provided and the continuous renewal of the air. It’s supported by the Swiss Confederation, 
the Swiss cantons and the Principality of Liechtenstein, together with Commerce and 
Industry.

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

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.
The CLASSE+ system for energy labeling of products is an initiative of ADENE – Agency for 
Energy to facilitate the choice of more efficient products in the rehabilitation of buildings.

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. 
The European technical assessment (ETA) is an alternative for construction products 
not covered by a harmonised standard. It is a document providing information on their 
performance assessment.
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SUSTAINABLE VALUE®
O Sustainable Value, desenvolvido pelo PCS é um selo acreditado pela norma ISO 14024, 
e diz respeito à atribuição de um rótulo ambiental do tipo 1. Este programa de rotulagem 
ambiental é voluntário, baseado em múltiplos critérios, e autoriza a utilização deste rótulo 
em produtos indicando a sua mais-valia na sua contribuição, para um melhor ambiente 
construído.
The Sustainable Value, developed by PSC, is a seal accredited by the ISO 14024 standard, 
and it regards the attribution of a type 1 environmental label. This environmental labeling 
program is voluntary, based on multiple criteria, and authorizes the use of this label on 
products indicating its added value in its contribution to a better built environment.

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.
Quality Label for Anodic Coatings on Wrought Aluminum for Architectural Purposes, an 
organization that grants a quality label license to ensure the high quality of anodized 
aluminum.

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.
Association for Quality Control in the Lacquering, Painting and Coating Industry, which is 
an organization that grants a quality mark license intended to promote and maintain the 
quality of lacquering or liquid paint coating of aluminum surfaces and their intended alloys 
to architecture.

POSITIV LISTEN - REACh
REACh é uma Regulação Química Europeia que inclui normas para que os consumidores 
tenham acesso à informação ao longo da cadeia de fornecimento. Ao abrigo do REACh os 
fabricantes são obrigados a registar os produtos químicos utilizados e a assegurar a sua 
segura utilização.
REACh is a European Chemical Regulation that includes standards for consumers to have 
access to information throughout the supply chain. Under REACh manufacturers are 
required to register the chemicals used and ensure their safe use.

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 lable “Ponto Verde”  placed on a package means that a financial contribution has been 
paid to Sociedade Ponto Verde, which is responsible for the recovery of the package after 
it has been used.
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CONTACTOS | CONTACTS

Amorim Cork Insulation
Rua de Meladas, nº 105
4535 - 186 Mozelos, PORTUGAL
+351 22 741 9100 | Fax: +351 22 741 9101 | info.aci@amorim.com
www.amorimcorkinsulation.com

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

BAXI
Campo Grande 35,10-D
1700-089 Lisboa | PORTUGAL
+351 217 981 200 | info.pt@baxi.pt
www.baxi.pt 

BMI Portugal
Estrada Nacional 361-1
2565-594 Outeiro da Cabeça – Torres Vedras, PORTUGAL
+351 261 920 000 |Fax: +351 261 920 001 | sac@bmigroup.com
www.bmigroup.com/pt

ECOPAINT Corporation
Rua Serafim Cruz, 743 
4475-669 Santa Maria Avioso, Castêlo da Maia, PORTUGAL
+351 937 920 553 | +351 934 198 294 | info@ecopaint-portugal.pt
ecopaint-corporation.com

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 | geral@gyptec.eu
www.gyptec.eu

LECA PORTUGAL SA
Estrada Nacional 110, s/n, Tojeira
3240-356 Avelar, PORTUGAL
+351 236 620 600| Fax: +351 236 620 620 | info@leca.pt
www.leca.pt

Onduline
Rua das Lages, 524 
4410-272 Canelas, Vila Nova de Gaia, PORTUGAL
+351 227 151 230 | +351 227 123 788 | info@onduline.pt
www.onduline.pt
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SAINT-GOBAIN PORTUGAL S.A. - ISOVER, PLACO® E WEBER
Zona Industrial de Taboeira
3800-055 Aveiro
+351 234 101 010 | info.portugal@saint-gobain.com
construir.saint-gobain.pt

SECILTEK
Rua do Mercado s/n Gândara
2405-018 Maceira - Leiria, PORTUGAL
+351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | comercial.seciltek@secil.pt 
www.secil.pt

TECHNAL
Rua Eng. Vasco Lima Villas, 24
2689-513 Prior Velho, PORTUGAL
+351 21 940 57 00 | geral.pt@hydro.com
www.technal.com | www.hydro.com

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

PRECERAM
Travasso - Apartado 31
 3101-901 Pombal, PORTUGAL 
+351 236 210 160 | +351 236 107 902 | +351 934 922 000 
preceram@preceram.pt 
www.preceram.pt

Premier Tech Water and Environment
Rua da Cerâmica
2870-502 Broega, Montijo, PORTUGAL
+351 211 926 720 | Fax: +351 211 926 729 | info.ptwe.po@premeirtech.com 
www.premiertechaqua.com

RAIN BIRD CORPORATION
ListPaysPortugal@rainbird.eu
www.rainbird.com 

Reynaers Aluminium
Parque Industrial Manuel da Mota, Avenida Infante D. Henrique, nº 17,  Apt. 234
3100-354 Pombal, Portugal
Espaço Reynaers Lisboa (Parque das Nações)
Espaço Reynaers Porto (Av. da Boavista)
+351 236 209 630 | portugal@reynaers.com
www.reynaers.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 aprovada 
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.  

Foi dirigente de uma das maiores ONGA Portuguesa, 
onde coordenou 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 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 was approved, for the current research of the 
Doctoral Program in Architecture of the School of 
Architecture of the University of Minho, with the 
theme: “User-centered methodology for improving 
energy performance in residential buildings. 
Application to a case study in the historic center”, 
which is still ongoing.

Aline was director of one of the largest Portuguese 
NGO, where she coordinated the theme of 
Sustainable Construction. 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 Lusíada 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.


