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editorial

Portugal atravessa um período sem paralelo na área da construção civil. Com a crise de 2008, algumas 
das grandes empresas faliram, outras tiveram que se adaptar e reduzir o seu pessoal e muitas 
outras tentaram a internacionalização, sobretudo para países com os quais Portugal tinha acordos 
preferenciais, nomeadamente os PALoP e alguns países emergentes e com grandes lacunas no 
imobiliário. os bancos que suportaram essas empresas também faliram ou viram aumentadas as suas 
imparidades, uma vez que as provisões não cobriam o risco emergente proveniente da crise, com as 
famílias em incumprimento, as execuções em massa e com a perda de emprego que tudo gerou.
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editorial
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« Reparar ou construir »



editorial

« recuperar (...) edifícios que 
o nosso imaginário manteve 
desde a infância como ruínas 
históricas e irrecuperáveis! » 
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Foi o tempo da reorganização, das falências pessoais, 
do retorno a casa dos pais, da perda dos bens mais 
essenciais e elementares, desde o emprego, à casa e 
ao carro. Foi um tempo difícil que a todos afetou. uns 
porque tudo perderam, outros porque viram emagrecer 
os seus negócios e as suas margens e também tiveram 
que se adaptar à situação vigente e ao imperativo 
nacional, marcado pela TRoiKA e outros credores.

As empresas que foram sobrevivendo a este cataclismo 
viram reduzida, drasticamente, a sua capacidade 
de endividamento, e a banca, até então farta de dar 
crédito, exigia garantias para tudo, e mesmo assim 
não se arriscava a dar crédito para que as empresas 
promovessem novos empreendimentos.

Mercê deste movimento de emagrecimento imposto 
e da dieta que não podíamos digerir, o país viu-se 
forçado a olhar para as cidades e para o património 
existente, que à custa da inércia no mercado de 
arrendamento,  se tinha degenerado completamente, 
sobretudo no interior das cidades, nomeadamente 
nas zonas históricas, que por falta de uma política de 
reconversão, restauro e manutenção, tinham ficado 
quase guetos, com toda a espécie de deficiências 
e lacunas a nível de equipamento básico, desde 
o abastecimento de água, da recolha de resíduos 
e do saneamento, bem como a manutenção de 
outros equipamentos, à ausência de elevadores e ao 
envelhecimento dos seus estóicos habitantes, acabou 
por gerar um movimento reformista, de norte a sul 
do país, com maior ênfase nas maiores cidades e nas 
zonas históricas dessas cidades.

Hoje vemos uma armada de gruas por todos os lados, 
em locais onde nem sequer era suposto, muitas vezes 
em situações quase de equilíbrio para recuperar e 
restaurar tudo o que é possível, mesmo edifícios que 
o nosso imaginário manteve desde a infância como 
ruínas históricas e irrecuperáveis! 

Até mesmo os edifícios mais pequenos, mais distantes 
dos centros urbanos e históricos, estão a viver 
felizmente esta vaga de restauro e de reconversão!  
A construção nova está congelada e qualquer edifício que 
seja lançado arrisca ser vendido ainda nos caboucos.

estamos, por isso, perante uma época sem precedentes, 
que trará, no futuro, cidades mais bonitas, recuperadas, 
equilibradas e limpas. Mas outro fenómeno veio aliar-
-se a este, mercê da implosão dos países da bacia do 
mediterrâneo, da instabilidade política e social na 
europa e do aparecimento do terrorismo urbano, que 
tem criado movimentos ondulares de turismo, que se 
vai mudando e estabelecendo em países tranquilos, de 
bem receber, de boa comida e clima ameno. Portugal é 
um desses países!
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O Solar Roof da Tesla tem como principal objetivo revolucionar 
os telhados das nossas casas de uma forma sustentável. 

Aparentemente um telhado normal, estas telhas escondem um 
segredo muito útil: células solares.

As telhas solares da Tesla são feitas de vidro temperado sobre um substrato fotovoltaico, com o 
intuito de substituir os materiais de cobertura tradicionais. Vistas do solo, parecem compor um 
telhado tradicional, no entanto estas telhas fazem muito mais do que as que vemos nas nossas casas.

solar roof da tesla

04
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novidades

« estas telhas escondem 
um segredo muito útil: 

células solares » 

existindo já várias soluções no mercado para utilização 
doméstica da energia solar, as vantagens competitivas 
deste produto da Tesla passam por um sistema de 
células fotovoltaicas que repensam a telha tradicional, 
a durabilidade deste material e o custo-benefício do 
mesmo – tendo em conta a poupança de energia que um 
telhado com este material proporcionará.

O cliente poderá definir a percentagem de telhas com esta 
tecnologia presentes no seu telhado – de acordo com as 
suas necessidades energéticas – colocando as restantes 
telhas exatamente iguais, mas sem células fotovoltaicas.

 
A sua durabilidade é uma das grandes vantagens 
anunciadas, sendo que a Tesla afirma que as telhas são 
vitalícias, havendo necessidade de trocar alguns materiais 
de suporte à retenção de energia solar ao longo dos anos.

Já existem protótipos para vários estilos de telha,  
sendo a estética uma das preocupações para a criação 
deste telhado. 

Ainda a aguardar entrada no mercado, esta poderá ser 
uma inovação que veremos nas nossas casas num futuro 
muito próximo.

05, 06, 07
Solar Roof – Tesla
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João Paulo rodriGues
Presidente do conselHo consultivo | membro da rede c.a.s.a. seiXal – Amora

1. Fale-nos um pouco do seu percurso na 
parceria com a Saint-Gobain. 

Recuamos no tempo, quase até à origem da nossa 
empresa (que tem mais de 50 anos). A nossa ligação com 
a Saint-gobain vem desde o tempo em que a Covina 
produzia e vendia vidro em chapa e fazíamos cargas 
nas suas instalações, na Póvoa de Santa iria. era eu uma 
criança e andava à boleia nos empilhadores de transporte 
de chapa de uma forma bastante rudimentar. 
 
Mais tarde mantivemos uma forte ligação com a Covilis, 
empresa transformadora, na qual adquiríamos os artigos 
já transformados ou utilizávamos o serviço de têmpera. 
 
em 2008 fomos convidados a assistir à apresentação do 
lançamento da glassdomus, em Óbidos, e desde o primeiro 
momento acreditámos que seria uma excelente ideia. 
 
Após a apresentação dispusemo-nos a fazer parte da rede, 
na sua fase embrionária, e começámos a reunir-nos com 
alguma frequência com os colegas que se predispuseram 
a isso para elaborar as tabelas que iriam ser apresentadas 

2. Depois da GLASSDOMUS, que motivos 
o levaram a abraçar a C.A.S.A. – o novo 
projeto da Saint-Gobain?

Penso que terá sido em finais de 2015, já numa fase em 
que a gLASSdoMuS estava em velocidade cruzeiro, tinha 
a C.A.S.A. sido lançada há cerca de 1 ano, numa reunião 
do Conselho Consultivo, a Vera Rodrigues manifestou 
que seria bom para a Rede, bem como para nós - visto 
estarmos perante um negócio interessante - que 
fizéssemos parte da Rede C.A.S.A.

às companhias de seguros. os membros “fundadores” da 
rede eram de todas as partes do país.
 
Para que se conseguisse chegar a uma tabela justa para 
todos os intervenientes, inclusive as companhias, fizemos 
várias simulações dos mais variados tipos de trabalhos 
possíveis de executar.

08
João Paulo Rodrigues

« Temos todos de 
trabalhar de forma 

honesta e eficiente, pois 
se um falha, pode colocar 

em causa centenas de 
postos de trabalho » 
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3. Qual o balanço que faz dos últimos anos 
enquanto presidente do Conselho Consultivo 
da C.A.S.A.?

Já a caminho do 11º ano nestas andanças, o balanço é 
bastante positivo. Quanto à minha presença no Conselho 
Consultivo, há cerca de 4 anos, posso dizer que somos 
uma equipa fantástica. digo isto sem qualquer tipo de 
preconceito, pois todos nós temos dado bastante à 
C.A.S.A. fazendo com que grande parte dos problemas 
que vão surgindo sejam resolvidos da melhor maneira e 
com a maior brevidade possível.  

6. Como perspetiva a C.A.S.A. nos  
próximos anos? 

A minha expetativa futura é otimista. Sabemos que ainda 
há muito caminho para desbravar, nomeadamente 
na tentativa de fechos de protocolos com as diversas 
Companhias de Seguros, mas com calma e perseverança, 
havemos de conseguir.
 
Cabe-nos a nós continuarmos a executar serviços com 
excelência, cumprindo com todos os parâmetros que nos 
são apresentados, fazendo levantamentos de ocorrência 
de forma clara e objetiva, por forma a facilitar o trabalho 
dos técnicos do FoCo e fazer chegar informação exata 
ao cliente.
  
Seguramente que a médio prazo estaremos implantados 
de tal forma que as Companhias de Seguros e outros 
clientes nos escolham sempre em 1º lugar. Estamos 
ligados a uma marca fortíssima – o grupo Saint-gobain 
– com mais de 350 anos de existência e o maior grupo 
mundial ligado à indústria da construção civil.
 
 

4. Partilhe connosco alguma situação 
"engraçada" que tenha vivido no âmbito de 
algum serviço da C.A.S.A.

As situações “engraçadas” começaram logo no primeiro 
dia, na apresentação da gLASSdoMuS, pois quando 
estava a caminho, e porque já estávamos atrasados, fui 
multado por excesso de velocidade.
 
uma outra situação curiosa ocorreu num serviço da 
C.A.S.A. Tivemos de desmontar uma sanita e, escondido 
no seu interior, estava um maço de notas de 20€ e 50€ 
num volume significativo. Os técnicos informaram o 
proprietário e rapidamente perceberam que este não 
sabia da sua existência. A casa tinha sido comprada há 
relativamente pouco tempo.
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5. Quais as maiores motivações para aderir 
à Rede C.A.S.A.? O que diria a alguém que 
quisesse aderir à C.A.S.A.?

Talvez o motivo mais importante seja o facto de termos um 
volume de trabalho contínuo, permitindo que possamos 
fazer uma gestão de recursos humanos concreta ao longo 
dos anos.
 
Temos todos de trabalhar de forma honesta e eficiente, 
pois se um falha, pode colocar em causa centenas de 
postos de trabalho. 
 
outro motivo importantíssimo, na minha opinião, tem 
a ver com o facto de, fazendo parte da Rede, o volume  
de trabalho é constante, independentemente da 
conjuntura económica do país. ou seja, sinónimo de 
estabilidade e sustentabilidade, dois pilares essenciais 
para qualquer organização. 

« o volume de 
trabalho é constante, 

independentemente da 
conjuntura económica 

do país » 
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Hard rock cafe Porto

« O maior desafio foi concluir todos os trabalhos de construção e 
renovação do edifício Hard Rock Cafe Porto em 4 meses! »

10
Hard Rock Cafe – Porto

Fachada, © João Morgado  
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reabilitação e construção

Partindo do reforço estrutural das lajes, os trabalhos 
decorreram a uma velocidade incrível, só possível com 
a colaboração de todas as empresas intervenientes.
 
em obra estiveram uma média diária acima de 30 
trabalhadores e chegaram a atingir o número de 45 
trabalhadores num só dia, distribuídos pelos 4 pisos 
do HRC – Hard Rock Cafe Porto!!! de realçar a grande 
colaboração e envolvimento por parte do dono de obra 
e do seu representante em obra, o eng. João Sá, sem 
eles não teria sido possível atingir os objetivos.
 

11
Hard Rock Cafe – Porto

Interior, © João Morgado  
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Hard Rock Cafe – Porto

Interior, © João Morgado

Mas outros desafios se levantaram e também de 
elevada importância, como o tratamento acústico do 
edifício, aproveitando toda a experiência que a PiSo 
SuPeRioR tem nesta área. Também nas soluções 
construtivas adotadas, dando resposta ao projetado 
pelos gabinetes de arquitetura envolvidos, salientando 
a postura e profissionalismo do gabinete da Arquiteta 
Floret e do Arquiteto polaco Jakub Hrynkiewicz, que 
foram fundamentais no resultado final da obra, 
expresso na sua beleza e funcionalidade. os trabalhos 
de recuperação dos excecionais tetos em gesso ficam na 
memória de todos os intervenientes.

Afonso Pereira da Silva, membro C.A.S.A. ViLA noVA de gAiA – Vilar de Andorinho, participou num 
dos maiores desafios de construção e reabilitação da cidade do Porto, e explica-nos como foi a 
experiência de ser um dos intervenientes das obras efetuadas no edifício Hard Rock Cafe Porto.
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« O "boom" turístico do 
Porto e Lisboa potenciou a 

oportunidade da reabilitação 
do património edificado 
destas cidades, que se 

encontrava muito degradado 
e mesmo abandonado »

A reabilitação de edifícios é, atualmente, um dos 
principais focos das empresas de construção. o 
"boom" turístico no Porto e em Lisboa potenciou a 
oportunidade da reabilitação do património edificado 
destas cidades, que se encontrava muito degradado e 
mesmo abandonado. o exemplo destas duas cidades 
acabou por servir de mote para outras como braga e 
guimarães, tendo-se mesmo generalizado por todo o 
território nacional. A reabilitação é uma necessidade 
do país, portanto um setor a desenvolver. 

Por outro lado, existem muitos edifícios com 20-30 
anos (e alguns bem mais recentes) com carências 
ao nível da manutenção, patologias significativas e, 
portanto, necessidade de reparação. esta é uma das 
áreas de trabalho em que a PiSo SuPeRioR também 
apostou e continuará a apostar, até porque tem já 
uma longa experiência (mais de 30 anos) a trabalhar 
edifícios tanto na sua construção como na manutenção 
e reparação.
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Hard Rock Cafe – Porto

Obras de reabilitação e construção

14
Hard Rock Cafe – Porto

Obras de reabilitação e construção

o mercado da construção de novos edifícios regressou 
e a Piso Superior, desde 2016, está a desenvolver com 
enorme sucesso dois projetos imobiliários de referên-
cia em Vila nova de gaia.
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reabilitação e construção

16, 17
Hard Rock Cafe – Porto
Interior, antes e depois

© João Morgado  

15
Hard Rock Cafe – Porto
Interior, resultado final 
© João Morgado
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artiGo de oPinião

Para encontrar uma resposta para o início desta forte tendência em Portugal, é necessário recuar ao ano 
de 2007 onde teve início uma das mais graves crises financeiras mundiais (segundo especialistas a maior 
desde a Grande Depressão de 1929) que arrastou instituições financeiras para a insolvência por todo o 
mundo. como consequência em Portugal, face ao excesso de endividamento público e privado, e seguindo 
as diretrizes do banco central europeu, houve uma mudança drástica à concessão de crédito hipotecário, 
provocando uma paragem abrupta no setor da construção que estava formatado, quase em exclusivo, 
para a construção nova. 

A situação no setor da construção civil e obras públicas 
tornou-se preocupante para a economia portuguesa. 
Tendo havido um constante aumento do número de 
insolvências de empresas do setor, e por consequência, 
um aumento drástico do desemprego na área. Para as 
empresas de dimensão reduzida (micro, pequenas e 
médias empresas) a alternativa é o redirecionamento 
para a reabilitação do património já edificado. 

A outrora conhecida degradação dos edifícios nos centros 
das principais cidades portuguesas, como sendo uma das 
principais razões para o despovoamento dos centros das 
cidades, é agora identificada como resposta para um 
vasto leque de problemas bem conhecido nas principais 

Um importante instrumento de apoio financeiro

reabilitação urbana em PortuGal
Pedro  barbosa, enGº civil

cidades do país e, cumulativamente, representando um 
nicho de negócio com enorme potencial socioeconómico.

no âmbito dos apoios disponibilizados pelo estado não 
podemos deixar de realçar a existência do programa de 
apoio IFRRU2020, conforme presente no folheto oficial 
do programa disponibilizado no portal da habitação:
www.portaldahabitacao.pt

Podemos afirmar inequivocamente que está despoletada 
uma nova era na história das cidades e do país, pelo que, 
se a sua implementação e exploração for devidamente 
estruturada e sustentada, constituirá a solução duradoura 
para problemas que já se identificavam há décadas.

18
Reabilitação – Diário Imobiliário
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artiGo de oPinião

Saiba mais:
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um coral cHeio de enerGia

A cor tendência para 2019 já foi revelada pela Pantone

desde 1999 que a Pantone escolhe uma cor para reger as tendências de tons do próximo 
ano. o instituto faz sempre um estudo e lança tonalidades que refletem o momento da 
sociedade, de acordo com as necessidades e novidades do mercado.

19
Furniture Choice
Good Homes Magazine
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suGestões • casa

Para 2019, a Pantone escolheu um tom que vem para 
reavivar a vida e colocar as pessoas em reflexão à vida 
marinha e ao problema da poluição dos mares, que 
tem vindo a matar todos os anos milhares de espécies 
aquáticas. Juntando esses fatores, foi lançada a 

tonalidade de 2019: a Living Coral, ou Pantone 16-1546. 
“sociável e espirituosa, a natureza envolvente da Pantone 
16-1546 living coral recebe e encoraja atividades 
despreocupadas”.

o tom laranja pêssego é como “uma tonalidade coral 
animadora e que reafirma a vida, com um tom dourado 
que energiza e anima com um tom mais suave”. 
  
o living coral é vibrante, porém suave, e é também 
uma reação à intensa necessidade de estarmos sempre 
conectados à tecnologia e aos meios sociais. enquanto 
procuramos uma experiência autêntica e única, não 
deixamos de lado a vida moderna. Por isso a opção pelo 
coral vivo: uma cor estimulante, presente na natureza, 
mas que também representa uma presença viva nas 
redes sociais e no dia a dia das nossas vidas.

então, que tal deixar também a decoração de casa 
alinhada com a tendência do novo ano? vale apostar 
em diferentes tons de coral para dar um up e refresh em 
qualquer um dos espaços da casa.

20, 21, 22
M&S
Good Homes Magazine

23, 
Pantone 
16-1546 Living Coral
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editorial

o Hotel tem para oferecer 266 quartos e suites, um bar e 
um restaurante com conceito de show cooking assente 
nas raízes da cozinha tradicional portuguesa. oferece 
ainda 1.750m2 em espaços para conferências, reuniões e 
outros eventos, bem como spa, piscina e ginásio.

na sua construção foi utilizada a Solução Saint-Gobain 
Glass SGG Climalit Plus com SGG Cool-litE® SKN 165 
ii, que combina os benefícios de isolamento térmico, 
controlo solar e transmissão luminosa, proporcionando 
uma maior eficiência energética.

cultura em casa

Referências Saint-Gobain na arquitetura contemporânea do Porto

HoTeL SHeRATon – PoRTo

Projeto de arquitetura de João Paciência, abriu as portas 
em novembro de 2003. a abertura deste hotel é vista por 
muitos como um momento-chave para a hotelaria do 
Porto, recebendo pela primeira vez em muitos anos uma 
marca internacional. veio ajudar a criar novas tendências 
a nível arquitetónico na cidade, destacando-se como um 
espaço de luz e transparências. o mármore, a madeira, o 
aço e o vidro são cúmplices nos diversos espaços deste 
emblemático edifício de 12 andares.

25
Hotel Sheraton – Porto 
Edifícios Saint-Gobain

24
Hotel Sheraton – Porto 
Edifícios Saint-Gobain
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saint-Gobain PortuGal

VodAFone – PoRTo

inaugurado a 29 de outubro de 2009, o edifício da 
Vodafone Porto fica na Avenida da Boavista. Tendo a 
obra iniciado em 2007, é sem dúvida um edifício muito 
particular que sobressai na paisagem da avenida mais 
longa da cidade.

os arquitetos responsáveis pelo projeto foram José 
antónio barbosa e Pedro lopes Guimarães. as linhas 
arrojadas e inovadoras pretendem transmitir a ideia 
de movimento e dinamismo, particularidades em que a 
marca vodafone se revê. 

as suas formas irregulares e livres conferem ao edifício 
uma aparência única e monolítica. este edifício dinâmico 
com formas geométricas aplicadas é um marco na cidade 
e um contraste ultramoderno ao centro histórico do 
Porto. tem oito andares, três dos quais são subterrâneos. 

nos pisos acima do solo encontram-se escritórios em 
open-space, um auditório, um café, e uma loja da vodafone. 
Nos pisos inferiores ficam as zonas técnicas, as salas de 
formação e o estacionamento.

os principais materiais utilizados na construção são o 
betão, o vidro, o mármore e o gesso cartonado. a grande 
complexidade técnica do edifício deu origem a uma solução 
estrutural na sua periferia, uma “casca” de betão armado, 
semelhante a um ovo. reduziram-se assim os apoios 
internos a duas caixas de escadas e três pilares centrais, 
o que conferiu uma grande versatilidade na utilização do 
espaço interior do edifício.

a Saint-Gobain Weber forneceu a construção principal-
mente com colas, argamassas técnicas e enchimento de 
isolamento lECa liGHt PlUS®.

26
Vodafone – Porto

Edifícios Saint-Gobain
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Rede nacional de pRestadoRes de seRviços
Obras de reabilitaçãO UrbaNa e reparaçãO de tOdO O tipO de daNOs da habitaçãO.

AssistênciA 24h
800 91 70 70

Linha Grátis

a sua casa pRecisa de obRas?
A CASA repArA A SuA!

danos poR água ou elétRicos? 
ChAme A CASA A SuA CASA.


