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Arquitectura

• Espaço arquitectónico interessante com uma distribuição de áreas e serviços adequada.

• Envolvente conveniente; infra-estruturas completas (arruamentos, passeios,redes de 
serviços), espaços verdes, apoios sociais e comerciais disponíveis, boas acessibilidades. 

• Design moderno

Engenharia

• Boa resistência sismica.

• Boa resistência ao fogo.

• Tecnicas constructivas adequadas que assegurem boa durabilidade, bons acabamentos.

• Redes funcionais e equiapamentos eficazes e de baixa manutenção.

Energia/Eco-
Thinking

• Baixo consumo energético (envelope protector, iluminação, equipamentos), com padrões de 
conforto térmico elevados (variação mínima de temperatura interior).

• Qualidade do ar interior (Renovação/Ventilação).

• Utilização de materiais e processos eco-eficientes, mas modernos e de “design 
contemporâneo”.

Tendências… (exigências) actuais para
a construção de edifícios



Construção

• Limpeza de envolvente e estaleiro.

• Fácil manutenção com intervenções de renovação rápidas e 
eficazes.

Economia

• Baixo Custo.

• Financiamento assegurado

Mercado

• Fácil de transacionar

• Sem perda de valor

Tendências… (exigências) actuais para
edificios de habitação e escritórios



“ …um conjunto de 

actividades que 

visam restabelecer

danos decorrentes 

do tempo e do uso 

num bem imóvel 

construído com 

valor patrimonial, 

social ou 

emocional.”, 

Reabilitar é…:

Inovação

Tendências
de 

“Moda” 
na

construção

Construção
usada



Peter Drucker

1. Inovação é trabalho (de equipa…).

2. Exige conhecimento, engenho e 
oportunidade; “Mindset”.

3. É um efeito da economia e da 
sociedade (proximidade ao mercado).

Resposta: Inovar! … ou morrer

http://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker


Os desafios: produtos e serviços cada vez

mais…

Estratégia de lançamento, divulgação, know-how de utilização e priecing

Conduzem a novos modelos de negócio; novos mercados

Flexibilidade na implementação

Monitorização do Desenvolvimento, Observatório tecnológico; Stock de 
conhecimento; Metodologias e Procedimentos estabelecidos;                                  

Sistema Gestão da Inovação.

Colaboração estratégicas com parceiros externos
(Universidades, Instituições tecnológicas, Outras Empresas).

Implicam equipas multidisciplinares alinhadas

Agregados em sistemas e soluções, eficazes, económicas e rápidas de 
executar

Tecnológicos com elevados requisitos funcionais.



Produtos e Serviços no 
mercado/Patentes

Spin-outs

Oportunidades
Know-How

Projectos de I&D 

Inovação em sistema aberto e a maximização das 
oportunidades e dos recursos



Reabilitar edifícios se…“valer a pena”

•Se for viável atingir padrões de segurança estrutural e 
sísmica e condições de habitabilidade aceitáveis a custos
razoáveis,

•Se por razões de ordem social, sentimental e 
patrimonial se justificar,

•Se houver garantia do resultado
ser durável e com condições de 
conforto e eficiencia energética
mínimas.

De contrário será mais razoável dar lugar à  reconstrução arquitectónica
e à renegeração urbana



Reabilitar como… “produtos e soluções

inovadoras” que respondem a exigências de:

Reforço sismico Conforto térmico



1

ADHERE FIX

ADHERE Vite eco-corck 

ADHERE Rápido

ADHERE acústico

Cimento Cola ADHERE

2

Alvenaria ecoCORK 

Alvenarias

3

Betonilha de Alta Resistência

Betonilha ecoCORK

Pavimentos

4

SecilTEK AD20

SecilTEK AD40

SecilTEK AD90

Primários e Aditivos



5

RHP ecoCORK 

SecilTEK PK08

Revestimentos

6

FLEXDUR

MAXDUR

SecilTEK Vidro

SecilTEK Microbetão EPS 15

SecilTEK Microbetão EPS  25

SecilTEK Betão Branco

SecilTEK Betão Cinza

Argamassas Técnicas 

5

Secil ecoCork Lime

REVDUR Médio

REDUR FibraTEK 

Sistema Secil Vit Clássico / KI /Cork

Revestimentos

6

SecilTEK HidroSTOP 

SecilTEK HidroSTOP Flex 

SecilTEK HidroSTOP Elástico

SecilTEK Microbetão EPS  30

Argamassas Técnicas 



Natural NHL5

Natural NHL3,5

Cal Hidraúlica

7

REABILITA Cal Consolidação

REABILITA Cal Reboco

REABILITA Cal Acabamento

REABILITA RA05

REABILITA RJ35

Renovação e Reabilitação



nos acessos dificéis,

nas dificuldades de espaço no estaleiro,

na reciclagem in situ,

nos consumos localizados,

no reforço sismico,

na eficiência energética,

na construção sustentável,

na facilidade de aplicação,

na facilidade de renovação,

na harmonia arquitectónica,

na durabilidade

… nos desafios da reabilitação!

Produtos e soluções a pensar…



Exemplos de Obras; Liceu Passos Manuel e 
Banco de Portugal



 Recuperação de espaços urbanos degradados:

 Reordenamento urbano

 Criação espaços verdes; Equipamentos e mobiliário

urbano

 Repavimentações pedonais e rodoviários

 Acessibilidades

 Requalificação Ambiental:

 Recuperação de áreas contaminadas;

 Descontaminação solos

 Reabilitação de redes e sistemas

 Reabilitação Infra-estruturas de Tratamento de Águas

 Reforço estrutural e reutilização de estruturas

Regeneração urbana e requalificação ambiental, 

reforço e reutilização estrutural



 Betão Estrutural de Elevada Durabilidade.

 Betão Arquitectónico Branco e Colorido,

 Betão Arquitectónico texturado/desactivado

 Betões secos (silo/ensacados)

 Cimentos para descontaminação (Cimentos Compostos e Pozolânicos).

 Soluções em Betão para Pavimentação.

 Soluções para Espaços Verdes (prefabricados infra-estruturas, galerias

técnicas, mobiliário urbano.

 Betões Auto-Compactáveis para Reforço de Estruturas (Obras Arte), 

Peças Estruturais de grande esbelteza

 Betão leve estrutural e arquitectónico

 Betões elevada deformabilidade e betões projectados

 Betões de retracção controlada e elevada aderência

 Betão Reforçado com fibras vidro - Painéis “GRC”

Reabilitar como… “produtos e soluções inovadoras” para a regeneração

urbana, reabilitação estrutural e requalificação ambiental



Reordenamento e Reabilitação Urbana:

Expo 98



Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva  

João Luís Carrilho da Graça

Reordenamento e Reabilitação Urbana:

Expo 98



Casa da Música  |  Rem Koolhaas

Reordenamento e Reabilitação Urbana:

Porto 2001 – Rotunda da Boavista



Painéis de Fachada

Casa da Música  |  Rem Koolhaas



Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, Coimbra

Alexandre Alves Costa, Sérgio Fernandez



Funicular dos Guindais, Porto  |  Adalberto Dias

Elevadores

Reordenamento Urbano: Acessibilidades 



Maia Jardim

Painéis de Fachada – Betão Texturado

Prefabricação ao serviço da Regeneração Urbana; 
espaços comerciais, lazer e espaços verdes



Bancos de Jardim  |  Ricardo Bak Gordon

Prefabricação ao serviço da Regeneração 
Urbana; espaços verdes e lazer



Prefabricação ao serviço da Regeneração Urbana e Reabilitação de 
Edificios; solução diferenciadas em GRC modular(exterior e interior)



Pavimentos; Betão desactivado



Praça Diogo de Menezes, Cascais  |  Miguel Arruda

Pavimentos; Betão desactivado



Pavimentos; Betão desactivado

Ribeira das Naus - Lisboa



Reabilitação e reciclagem de pavimentos; consolidação de bases 

e reciclagem com ligantes rodoviários

•Consolidação de bases e 

reciclagem com ligantes

rodoviários

•Túneis rodoviários, o risco

de incêndio e as vantagens

da solução em betão



Inovar é… uma atitude!! 

prometemos continuar…!

Muito obrigado, pela vossa atenção.


