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Vivemos num mercado tão competitivo que para nos destacarmos temos que ser 
inovadores, oferecermos algo diferente ao mercado, promovermos uma mudança de 
conceitos e até de mentalidades.

Atitude, planeamento e inovação são as três características que seguem, lado a lado, 
o caminho da C.A.S.A. no decorrer destes 4 anos de existência. Trabalhamos todos os 
dias para quebrar paradigmas e tornar o nosso serviço cada vez mais eficaz.

O futuro da C.A.S.A. será uma construção permanente, alicerçada no passado 
e edificada no presente! Este futuro é construído pelas nossas decisões diárias, 
inconstantes e mutáveis, e cada evento influencia todos os outros.

Nesta nova edição damos um especial destaque ao vidro, que está massivamente 
presente no nosso quotidiano. 

O vidro sempre exerceu um fascínio sobre todos os que trabalham no mundo da 
construção… As suas diferentes funções, por vezes complementares e contraditórias, 
tornam o vidro um material mágico. A história do vidro é a história da transparência 
que deixa passar a luz e o olhar.

Tal como o vidro, com toda a sua transparência, assim é o trabalho diário da C.A.S.A. 
e de todas as pessoas que dela fazem parte. 

Todos os dias nos tornamos na mudança que queremos ver e todas as nossas 
decisões e caminhos são traçados em função de um serviço de excelência.

« Vidro, um material mágico »

editOrial
VEra rodrigUES
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ENTREVISTA C.A.S.A.

O meu percurso profissional é semelhante a muitos 
outros, mas sempre foi marcado por um forte contacto 
com diversos clientes finais, que é algo que me dá  
muito gosto.

Após ter concluído o curso de Eng. Civil na FEUP, colaborei 
numa empresa de gestão de projeto e fiscalização de 
obra, onde foi possível ajudar os donos de obra a tomar 
decisões, o que me deu uma ampla visão das necessidades 

Com uma vasta experiência no âmbito da construção, gestão de projeto 
e fiscalização, André Teixeira gosta de abraçar novos desafios e pôr à 
prova os seus conhecimentos. Versatilidade, trabalho em equipa e rigor 
profissional, são características que o descrevem e que o motivam a fazer 

sempre mais e melhor. 

reais, bem como uma grande aprendizagem em controlo 
de qualidade e gestão.

No momento da crise da construção em Portugal houve 
uma falta de investimento no país, que levou à escassez de 
trabalho. Decidi então abrir uma empresa de reabilitação 
na zona do Porto, com o propósito de mudar a imagem 
negativa que a generalidade dos clientes finais guardam da 
categoria dos “empreiteiros”, trazendo assim uma solução 

Fale-nos um pouco do seu percurso profissional.

« É muito importante 
que o dono da obra 
tenha confiança em 
quem vai executar o 
trabalho, e isso hoje 

em dia não se encontra 
com uma simples 

pesquisa no Google. » 

André Teixeira 
Diretor de Operações
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O que pensa do projeto C.A.S.A.?

Uma enorme admiração! Confesso que antes de conhecer 
o projeto com maior detalhe não tinha ideia de que havia 
uma estrutura construída para dar uma solução simples, 
fiável e de qualidade às seguradoras e aos segurados, no 
âmbito das coberturas dos danos patrimoniais.

Só depois de entrar no projeto é que comecei a ter a 
noção do excelente trabalho já desenvolvido, aliado à 
melhor tecnologia. Desde a equipa de gestão do processo, 
à área comercial, ao FOCO (Fiscalização Obra e Controlo 
Orçamental) e aos membros da rede, encontrei um grande 
número de excelentes profissionais, capazes de dar a 
melhor resposta aos grandes desafios que enfrentamos 
num mundo tão complexo como é o das obras. Tudo 
isto aliado a uma super estrutura internacional como é a  
Saint-Gobain, que defende a qualidade, o rigor e a 
inovação, visão na qual me revi desde o primeiro dia 
em que contactei com o Administrador da Saint-Gobain 
Autover Portugal - Licínio Nunes.

Acredito que com todos estes ingredientes iremos fazer 
história em Portugal!

Quais os seus propósitos para o projeto?

O principal propósito da C.A.S.A. é simplificar os processos 
de sinistro, quer à seguradora, como ao segurado!

Esta simplificação de processos tem que ser baseada na 
qualidade, na fiabilidade e no rigor, mantendo todos os 

Que diria a um cliente para o motivar a 
solicitar a C.A.S.A.?

Mais do que motivar, trata-se de informar o cliente para 
que possa decidir melhor.

Todos nós estamos cientes de que a execução de obras 
em casa está repleta de diversos riscos, desde o momento 
da análise, do levantamento dos danos, da definição do 
âmbito, do pedido de orçamentação, do conjugar das 
diversas especialidades (do canalizador ao vidraceiro), dos 
timings de entrada, aos limites das responsabilidades de 
cada parte, à garantia da qualidade dos trabalhos, ao bom 
serviço ao cliente, até à gestão dos pagamentos... De notar 
que todos estes riscos sucedem dentro da nossa casa, 
onde vive a nossa família.

É, por isso, importante o cliente ter a consciência de que, 
caso receba uma eventual indemnização, todos estes 
riscos acabam por ser transferidos para si.

É, portanto, muito importante que o dono da obra tenha 
confiança em quem vai executar o trabalho, e isso hoje 
em dia não se encontra com uma simples pesquisa no 
Google, razão pela qual a C.A.S.A. desenvolveu critérios 
de seleção e continuidade exigentes para toda a sua 
rede de membros. Pretendemos trabalhar apenas com 
as melhores empresas de todo o país, pois o responsável 
último pela execução dos trabalhos é sempre a C.A.S.A. 

Para além disso, os membros da rede estão suportados 
por uma rede de engenheiros e arquitetos que efetuam 
o respetivo controlo de qualidade dos serviços a nível 
nacional, assim como uma linha telefónica gratuita que 
funciona 24h, todos os dias do ano, com profissionais 
preparados para responder a todas as questões.

« a C.A.S.A. desenvolveu 
critérios de seleção e 

continuidade exigentes 
para todos os  

seus membros.» 

de qualidade, honestidade e um upgrade no serviço ao 
cliente. Esta experiência permitiu-me entender melhor os 
desafios que uma empresa de pequena dimensão pode 
enfrentar, assim como as oportunidades de melhoria que 
é possível trazer ao mercado português no âmbito das 
obras ao cliente final, através de um serviço de excelência.

Através da empresa de reabilitação participei, também, 
numa rede de franchising de obras durante dois anos e 
meio. Isso fez com que entendesse o potencial que uma 
rede nacional pode ter, desde que assente na qualidade 
do serviço e na valorização de cada um dos membros.

Para além deste percurso, obtive uma certificação em 
Gestão de Projeto IPMA, bem como o curso de treinador 
de basquetebol de formação, o que me possibilitou 
adquirir competências em gestão de projetos, assim como 
gerir motivações e superação individual num ambiente  
de equipa.

Stakeholders envolvidos satisfeitos e reduzindo, desta 
forma, a fraude que, infelizmente, ainda é uma realidade 
marcante no setor.



A C.A.S.A. promove um serviço integral no âmbito da 
gestão de sinistros, com técnicos experientes que realizam 
diagnóstico das situações/relatórios de levantamento da 
ocorrência, com respetiva supervisão técnica e devida 
quantificação de custos para um dado sinistro na sua 
habitação.

Na sequência de qualquer ocorrência na sua habitação, 
a C.A.S.A. repara o seu imóvel, repondo-o nas suas 
condições originais ou de acordo com o seu pedido.

Se pretende reabilitar, renovar, remodelar, reconstruir 
em parte ou no total a sua habitação, a C.A.S.A. dá-lhe a 
garantia de um serviço de excelência.

A C.A.S.A. dispõe ainda de uma rede de reparadores, 
capaz de reparar ou substituir qualquer tipo equipamento 
ou eletrodoméstico danificado na sequência de um dano 
elétrico ou por desgaste do equipamento.

A rede de técnicos Glassdomus, permite aos nossos clientes 
usufruírem de um serviço realizado por especialistas em 

vidro de arquitetura. Fornecemos e aplicamos qualquer 
tipo de vidro na sua habitação.

A eficiência, credibilidade, honestidade e experiência 
dos nossos técnicos são matérias-primas fundamentais 
para a execução de obras de reparação, reabilitação/
reconstrução com elevada qualidade e profissionalismo. 
A rede de reparadores C.A.S.A. está apta a responder aos 
seus pedidos de assistência e resolver com brevidade, 
qualidade e profissionalismo, todos os danos verificados 
em qualquer equipamento ou eletrodoméstico.

A C.A.S.A. é a solução de 
confiança para todos os 

problemas na sua habitação. 

C.A.S.A. – QUEM SOMOS?

Equipa C.A.S.A.
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No passado mês de maio teve lugar, em Tomar, a IV 
Convenção C.A.S.A. 

Um evento anual que reúne toda a Rede de Membros com 
o intuito de se fazer um balanço, partilhar as experiências 
e projetar o futuro.

A troca de conhecimentos entre os participantes 
reforçou o espírito de cooperação, que é um dos pontos 
fundamentais para o sucesso de uma rede como a C.A.S.A. 

A Convenção contou, também, com a presença de alguns 
parceiros, nomeadamente Weber, Berner e Wurth, cujas 
presenças se destacaram, no âmbito da construção, pela 
apresentação de soluções inovadoras, de novos produtos 
e materiais e pelas variadas demonstrações práticas.  

Sendo uma rede nacional de prestadores de serviços em 
obras de reabilitação urbana e reparação, de todo o tipo 

IV CONVENÇÃO C.A.S.A.

de danos da habitação, a Convenção de 2018 representou 
um culminar e amadurecimento da rede, cuja consolidação 
saiu reforçada e com a motivação necessária para desafios 
futuros.

IV Convenção C.A.S.A.
5  de maio 2018

IV Convenção C.A.S.A.
5  de maio 2018

IV Convenção C.A.S.A.
Flyer

EQUIPA CASA
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Imagine um edifício de exposições tão impressionante quanto o espólio que ele exibe. 

É precisamente assim que a fachada de vidro cintilante do BMW Welt (BMW World) 
assegurou a sua construção, tendo como propósito ser uma “experiência multifuncional 
do cliente e facilidade de exibição” da BMW AG.

O edifício, com a silhueta dos projetos futuristas de Coop Himmelblau, é coberto 
com chapas de aço e vidro e tem como inspiração a Acrópole em Atenas, dada a sua 
versatilidade de multiusos.

BMW Welt 
Referência: Buildings 

of Saint-GobainA aparência única e imponente da BMW 
World, em Munique

BMW WELT MUNIQUE



Destacando-se magnificamente com soluções envidra-
çadas da Saint-Gobain Glass, esta elegante epítome da 
arquitetura sustentável está localizada em Munique, 
na Alemanha, nas proximidades da sede da BMW e do  
parque Olympia.

A estrutura em forma de tornado, de vidro e aço, que se 
inclina para cima e termina num telhado flutuante em 
forma de nuvem, é criada a partir de uma deformação 
dinâmica das duas camadas de suporte e constitui o 
suporte principal para o telhado.

A forma extraordinária do edifício gerou exigências 
particulares na geometria e exatidão dos elementos de 
fachada, que foram construídos em 3D. 

A resplandecente peça de design arquitetónico consumiu 
pelo menos 12.400 m2 de vidro! 

Os maiores desafios deste vidro foram a logística e as 26 
diferentes composições de vidro, bem como a grande 
variedade de formas envolvidas. A instalação de cada 
peça de vidro teve de ser planeada minuciosamente. 

O Saint-Gobain Glass CLIMAPLUS SOLAR CONTROL com 
o Saint-Gobain Glass DIAMANT foram utilizados para o 
vidro duplo, em todo o edifício. O vidro é conhecido por 
ter propriedades extra claras, valorizadas tanto pela sua 

BMW Welt – Referência:
Buildings of Saint-Gobain

BMW Welt – Referência:
Buildings of Saint-Gobain 

atraente aparência, bem como pelas suas qualidades 
óticas. O design da fachada contempla o vidro de controle 
solar avançado e vários vidros com eficiência energética 
da Saint-Gobain Glass. A solução de vidro combina os 
elementos de transparência, evitando o calor excessivo 
no edifício. A instalação tem ainda um painel solar de 800 
quilowatts no telhado.

A combinação potente da Saint-Gobain Glass e da BMW 
representa um caso clássico de um ícone de estilo que 
se encontra com outro! Na era dos edifícios sustentáveis, 
aqui o vidro encontra a classe para criar um efeito 
hipnotizante. Juntos, apresentam uma estrutura icónica 
para o mundo, que permanecerá nos holofotes por 
muitos anos ...

arQuitetura
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ARTIGO DE OPINIÃO

A génese do tema da certificação energética de edifícios está no Protocolo de Quioto. Este protocolo 
é um tratado internacional com compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases 
que agravam o efeito estufa, considerados, de acordo com a maioria das investigações científicas, a 
causa antropogénica do aquecimento global. Com a assinatura deste tratado, ficou definido que a 
redução das emissões deveria acontecer em várias atividades económicas, através de algumas ações 
fundamentais, nomeadamente reformar os setores de energia e transportes, bem como promover o 
uso de fontes energéticas renováveis.

deste modo, na Europa, o setor dos edifícios é 
responsável pelo consumo de aproximadamente 40% 
da energia total, cerca de 30% para o caso de Portugal. 
Porém, mais de 50% deste consumo pode ser reduzido 
através de medidas de eficiência energética, o que pode 
representar uma redução anual de 400 milhões de 
toneladas de CO2 - quase a totalidade do compromisso 
da UE no âmbito do Protocolo de quioto.

Perante esta realidade, os Estados-Membros têm 
vindo a promover um conjunto de medidas com vista 
a impulsionar a melhoria do desempenho energético e 
das condições de conforto dos edifícios, em linha com 
a diretiva 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do 

Em que contexto surge e para que serve? 

CertifiCaçãO enerGétiCa de edifíCiOs

• O enquadramento geral para uma metodologia de 
cálculo do desempenho energético integrado dos 
edifícios; 

• A  aplicação dos requisitos mínimos para o desempenho 
energético dos novos edifícios, bem como dos grandes 
edifícios existentes que sejam sujeitos a importantes 
obras de renovação; 

• E a certificação energética dos edifícios existentes que 
sejam transacionados.

PEdro  BarBoSa, ENgº CiVil | adENE Pq01738

Conselho, de 16 de dezembro – relativa ao desempenho 
energético dos edifícios. No âmbito desta diretiva, é 
estabelecido:

10



ARTIGO DE OPINIÃO

O Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE) resulta da transposição 
para direito nacional da diretiva n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, de 16 
de dezembro de 2002, relativa ao desempenho energético dos edifícios. Esta transposição foi feita através de um 
pacote legislativo composto pelos: 

• DL 78/2006 
Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE e QAI).

• A realização da certificação energética é obrigatória e da responsabilidade dos proprietários dos imóveis.

• Em todos os edifícios existentes - quer de habitação, quer de serviços - aquando da celebração de 
contratos de venda e de locação (incluindo o arrendamento), o proprietário deve apresentar ao potencial 
comprador, locatário ou arrendatário, o certificado emitido no âmbito do SCE.

• Nas situações em que existe, por via de anúncio, a promoção da venda ou locação (incluindo o 
arrendamento) do imóvel, o proprietário e/ou entidade que medeie o mesmo, deverá assegurar que a 
identificação da classe energética do imóvel consta nesse anúncio.

• Melhorar a eficiência e o desempenho energético dos edifícios, tem como meta a redução em 50% 
do respetivo consumo, objetivo este alicerçado na Diretiva nº 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Dezembro, revista pela Diretiva nº 2010/31/CE .

• Os prazos de validade dos certificados energéticos variam entre os 10 anos – para os edifícios de 
habitação e pequenos edifícios de serviços – e os 6 anos – para os grandes edifícios de serviços. Os prazos 
são contabilizados a partir da data de emissão do Certificado Energético.

• Quantificar os custos energéticos em termos de 
climatização (arrefecimento e aquecimento do ambiente 
interior) e na produção de águas quentes sanitárias (AQS) 
do património edificado. Quantificar a respetiva emissão de 
Co2 na produção dessa energia necessária.

• DL 80/2006 
Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE).

Em síntese, a certificação energética tem como propósito:

• DL 79/2006 
Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização de Edifícios (RSECE).

Sa
bi

a 
qu

e.
..

ARTIGO DE OPINIÃO

• Permitir aos futuros proprietários ou utilizadores obter 
informação sobre os consumos de energia potenciais e, 
no caso de pretenderem realizar obras de reabilitação, é 
possível incidir nos aspetos fundamentais para aumentar 
o desempenho energético e o conforto na utilização  
desse imóvel. 

Em Portugal, a adENE é responsável pela gestão 
do Sistema Nacional de Certificação Energética dos 
Edifícios. obtenha mais informações sobre o SCE em  
www.adene.pt/sce
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OVERLENGTH é a nova gama de vidros Saint-gobain com 18m de comprimento e 3,21m 
de largura, sendo atualmente o maior vidro existente no mundo.
Uma resposta adequada às tendências da arquitetura e da construção, cada vez mais 
a favor de enormes superfícies envidraçadas! Um novo limiar de imaginação para os 
designers e arquitetos.

Referência:
Brochura Overlenght  
Saint-Gobain

Esta solução proporciona uma visão excecional da 
paisagem circundante e gera uma sensação única de 
espaço. Este vidro permite a entrada de mais luz, reduzindo 
o tempo de instalação e os custos de construção. 

É também uma inovação aberta a todos os tipos de 
combinações, para máxima flexibilidade de design. 
Destinado a fachadas, entradas monumentais e vitrines 
de edifícios imponentes e espetacularmente distintos, 
o OVERLENGTH também pode equipar superfícies 
interiores, tais como divisórias ou painéis de parede 

dimensãO extraOrdinária

para espaços amplos e sujeitos a normas rígidas  
de segurança.

Com o Overlength marca-se, assim, uma posição de 
diferenciação relativamente à concorrência, possibilitando 
ao mesmo tempo um sem-número de soluções inovadoras 
para arquitetos e construtores.

Um novo limiar de imaginação para enaltecer os projetos 
dos designers e arquitetos.

12



Referência:
www.saint-gobain.com/en

Em parceria com o governo de Eindhoven, colaboraram o 
escritório Houben & Van Mierlo Architecten e a Eindhoven 
University of Technology. Estas entidades trabalharam 
juntamente com o construtor Van Wijnen, o corretor 
Vesteda, a empresa de materiais Saint Gobain-Weber 
Beamix e a firma de engenharia Witteveen+Bos. 

« Este projeto 
representa o 

impacto potencial 
que a tecnologia de 
impressão digital 

pode ter »

Primeiro projeto habitacional feito com impressão 3D

A CIDADE IMPRESSA EM 3D

Este projeto representa o impacto potencial que a 
tecnologia de impressão digital pode ter quando aplicado 
na construção civil, em parceria com o setor industrial.

É espectável que esta técnica de construção venha a ser 
mais rápida, económica e sustentável, comparativamente 
aos métodos tradicionais.

a cidade holandesa de Eindhoven receberá o primeiro projeto habitacional feito, 
comercialmente, a partir da tecnologia de impressão 3d, com betão. Está prevista 
para este ano o início da construção da primeira de cinco casas, e a previsão para a 
ocupação da primeira residência é apontada para a segunda metade de 2019.

13

NOVIDADES



NOVIDADES

12

O seu especialista em 
películas de controlo 
solar e térmico.

O conforto e a sustentabilidade ambiental são duas 
das preocupações da Saint-Gobain. No seguimento 
dessa estratégia, a Saint-Gobain investiu no mercado 
das películas de controlo solar e térmico, adquirindo 
a empresa norte-americana Solar Gard, instituição 
de referência nesse segmento de mercado. 
Consequência dessa estratégia, a Saint-Gobain 
Autover Portugal foi nomeada como representante 
e distribuidor exclusivo em Portugal das películas de 
controlo solar e térmico da Solar Gard. 

Em termos de edifícios, sejam eles de escritórios 
ou residenciais, a aplicação de películas é uma 
solução cada vez mais utilizada, pois as mais-valias 
que resultam da sua aplicação fazem com que o 
investimento tenha um retorno a curto prazo, tanto 
em termos de poupança energética como em termos 
de conforto.
 

As películas de arquitetura da Solar Gard oferecem 
uma vasta gama de benefícios para atender às 
necessidades dos nossos clientes: 

A C.A.S.A. pode ajudá-lo a avaliar  a melhor solução 
para as suas necessidades e aplicar a solução com 
profissionalismo, rapidez e eficácia. Verá melhorias 
no rendimento de energia, maior conforto, 
privacidade e proteção.

• Calor e conforto
• Consumo de Energia
• Redução de emissões de carbono
• Conforto e Segurança
• Encadeamento
• Controlo de desvanecimento
• Proteja a sua pele
• Aparência
• Privacidade

14



MAAT - MUSEU DA ARTE, ARQUITETURA E TECNOLOGIA

O MAAT pretende reunir exposições nacionais e  
internacionais, com a participação de artistas, arqui-
tetos e pensadores contemporâneos, fomentando 
a reflexão sobre a sociedade atual num ambiente de 
contemporaneidade e transparência. Foi pensado 
para fazer parte da paisagem do rio, refletindo a luz 
circundante, com uma espécie de escamas brilhantes 
que se formam à tona do rio – conseguida através dos  
azulejos que revestem o edifício. Para complemen-
tar a escolha de materiais, foi escolhido o vidro da  
Saint-Gobain Cool-Lite SKN, um vidro de controlo solar 
muito neutro com excelente seletividade.

Cultura em Casa

Lisboa, cheia de história e encanto, tem tanto para contar do seu passado, como para 
abrilhantar o seu futuro. Convidamo-lo a passear e descobrir dois edifícios que primam 
tanto pela sua arquitetura, como pelo seu propósito cultural e inovador. Verdadeiras 
obras de arte que vieram modernizar a cultura lisboeta, sem descurar o passado. Um 
grande elo entre as duas visitas que lhe propomos, é o vidro da Saint-Gobain.

Edifícios portugueses com referências Saint-Gobain

CCB - CENTRO CULTURAL DE BELÉM

Conferências, exposições, espetáculos e muito mais! Um 
espaço concebido para acolher a cultura e proporcionar 
zonas de lazer para todas as idades, com muito para 
descobrir. Entre o rio e os monumentos históricos que 
o circundam, há para visitar muito mais do que salas de 
espetáculo e espaços de exposição, incluindo os jardins 
com vista para o rio, a sala de leitura, cafetaria e muitos 
outros espaços de comércio. O edifício, que celebra em 
2018 o seu 25º aniversário, tem as fachadas compostas 
por calcário e o vidro escolhido foi Saint-Gobain Glass 
SGG CLIMALIT – proporcionando o conforto térmico 
necessário tanto de inverno, como no verão. Materiais 
que o tornam uma verdadeira fortaleza da cultura.

SAINT-GOBAIN PORTUGAL
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MAAT – Referência:
Edifícios Saint-Gobain

CCB– Referência:
Edifícios Saint-Gobain



Para construir, 
remodelar ou 
reParar a sua casa... 
a CASA é a solução 
de confiança!

rede nacional de Prestadores de serviços
Obras de reabilitaçãO urbana e reparaçãO de tOdO O tipO de danOs da habitaçãO.


