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EDITORIAL
Licínio Nunes

Todo este fenómeno, 
porque é mesmo de 

um fenómeno que se 
trata, veio trazer ao 
Porto, exactamente 
aquilo que a cidade 

precisava para 
acordar da letargia 
em que se encontra-
va, do imobilismo a 

que tinha sido votada 
enquanto cidade e 

sobretudo às zonas 
históricas situadas a 

poente da muralha 
Fernandina e a 

nascente da zona da 
Ponte da Arrábida 

Com os acontecimentos do 11 de Setembro nos Estados 
Unidos, as consequentes alterações a que o xadrez geopolítico 
teve que inventar, e sobretudo com as consequências da crise 
que ainda não se desvaneceu originada também nos Estados 
Unidos, com a falência da banca e da bolha imobiliária 
que haveria de gerar ajustamentos e constrangimentos na 
economia à escala mundial, com o seu epílogo entre os anos 
2008 e 2014 e, com a chamada primavera árabe em que o 
Egipto, a Líbia, a Tunísia e mesmo outros países do Magrebe 
sofreram mudanças significativas na sua liderança e tiveram 
que adaptar-se à regra democrática, deixando para trás 
regimes totalitários, sustentados pela liderança despótica 
e hereditária, e convertendo as mentalidades baseadas no 
Islão para uma visão mais europeísta da gestão da causa e 
da coisa pública, acabariam por transferir os fluxos turísticos 
daqueles países, onde a instabilidade que neles se instalou 
desaconselha qualquer turista a demandar aqueles países.

Depois a própria crise originada pela guerra na Síria e as 
alterações no xadrez geopolítico produzidas pelo estado 
Islâmico e pelo Daesh e, pelo terrorismo que tem assolado a 
Europa, ainda de forma isolada, mas essencialmente no centro 
do velho continente, deixaram aos países periféricos, mais 
tranquilos e com mais sol, o beneplácito do acolhimento aos 
turistas que, mercê do custo reduzido introduzido no decorrer 
destes anos que já levamos do século XXI, tem originado 
um processo quase de transumância nos movimentos e 

Portugal está na moda!...
fluxos turísticos à escala mundial, mas com maior incidência 
na Europa, acabariam por trazer a Portugal em magotes, 
cardumes e excursões, milhões e milhões de turistas famintos 
e sedentos de zonas por descobrir e até agora desconhecidas. 
O Porto foi considerado e repetidamente aclamado, como 
destino de referência e de eleição. Obviamente a cidade 
tem vindo a adaptar-se a esse fenómeno massificado para 
conseguir dar resposta à demanda de camas e alojamento, 
bem como a restauração e diversão, a abertura de museus 
e pontos de interesse, ou à exploração da oferta das viagens 
no casco urbano, como de viagens exploratórias e de lazer no 
interior do país, sobretudo no rio Douro!  

C

Fonte: porto.pt

[Continuação da última edição]
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febre frenética para, num curto espaço de tempo, termos 
de reconstruir uma cidade. É algo que, salvaguardadas as 
distâncias e a origem, bem como os motivos e a génese 
do epifenómeno, fosse assemelhável à reconstrução da 
Alemanha depois das guerras mundiais porque passou e 
que deixaram as cidades em escombros. Aqui também 
havia ruínas, não havia escombros, também havia pressa em 
reconstruir, não para alojar os cidadãos sem casa, mas para 
transformar uma cidade rapidamente e virá-la totalmente para 
o turismo!
O Porto é hoje por todo o lado, mas sobretudo na zona 
ribeirinha ou zona histórica, um imenso estaleiro, uma obra 
em consórcio, onde os empreiteiros se não conhecem, onde 
não há interesses cruzados, mas onde há uma coisa em 
comum: todos têm o seu papel a desempenhar rapidamente, 
neste processo que é converter o Porto e o país num destino 
turístico atrativo, de qualidade, de referência a nível mundial! 
Está pois aberto o convite a todos quantos não conhecem 
o Porto, ou conhecendo-o na sua forma austera e cinzenta 
do final do século passado, para que visitem as artérias que 
noutros tempos foram o coração comercial e de lazer da 
cidade, desde a Rua das Flores, passando pelos Caldeireiros, 
Rua Escura, Cimo de Vila, Mouzinho da Silveira, S. João, Rua 
da Alfândega, Miragaia, subindo à zona das Virtudes e, toda 
a escarpa que se estende até à Restauração, para perceber 
e desfrutar do fenómeno, do sonho de ver reerguer-se e 
reconstruir-se uma cidade!

Venham ver, venham!...

Aqui também havia 
ruínas, não havia 

escombros, também 
havia pressa em 

reconstruir, não para 
alojar os cidadãos 

sem casa, mas para 
transformar uma 

cidade rapidamente 
e virá-la totalmente 

para o turismo!

Fonte: porto24.pt

Todo este fenómeno, porque é mesmo de um fenómeno que 
se trata, veio trazer ao Porto exatamente aquilo que a cidade 
precisava para acordar da letargia em que se encontrava, 
do imobilismo a que tinha sido votada enquanto cidade e 
sobretudo às zonas históricas situadas a poente da muralha 
Fernandina e a nascente da zona da Ponte da Arrábida.
Como que por magia, começaram a surgir os investidores, 
que não tendo banca segura, nem juros compensatórios para 
as suas poupanças, e vendo na zona uma oportunidade de 
negócio seguro, começaram a comprar os velhos edifícios, 
uns atrás de outros, como se de um desígnio se tratasse, e a 
cidade começou de um momento para o outro a ser povoada 
de gruas, muitas vezes empoleiradas nos passeios, praças 
e jardins, outras vezes no centro de um bairro inexpugnável 
e intransponível, como se estivéssemos diante de uma 
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III CONVENÇÃO CASA

casa

O fantástico auditório Bissaya Barreto reuniu cerca de 80 
pessoas num contexto de confraternização de membros e 
parceiros para troca de experiências e aprofundamento do 
contexto atual da área de atuação da C.A.S.A..

O programa desenvolveu-se durante todo o dia, sendo que na 
parte da manhã contou com diversas intervenções relativas à 
apresentação de novos materiais, soluções construtivas ino-
vadoras e soluções possíveis de tornar os procedimentos das 
empresas mais eficientes, por parte de empresas parceiras 

Weber

Sika

Glassolutions

Hilti

como a Weber, a Sika, a Glassolutions e a Hilti. 
De tarde houve lugar ao balanço do projeto C.A.S.A. e à 
discussão de novos procedimentos, sobretudo de novas 
parcerias com companhias de seguros, tendo em vista a con-
solidação da rede C.A.S.A. na resposta a processos com a 
máxima qualidade e máximo rigor.

A C.A.S.A. é a maior rede nacional de prestadores de serviços 
no âmbito da reparação de sinistros em património edificado, 
focada sobretudo para danos em habitações, atuando quer no 
território continental, como nas ilhas da Madeira e dos Açores.
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Um novo século para a Saint-Gobain
A primeira pedra da nova Torre Saint-Gobain

O momento de 
lançamento da 
primeira pedra 
foi no dia 19 de 

Abril de 2017 com 
a presença de 

vários convidados 
institucionais

PROJETOS

Após comemorar 350 anos de existência, um novo ciclo de 
renovação impera na Saint-Gobain, estando essa estratégia 
bem implícita na construção da nova torre Saint-Gobain no 
histórico bairro comercial de La Défense, em Paris, para mu-
dança do edifício Tour des Miroirs, sede do grupo desde 1981.
O momento de lançamento da primeira pedra foi no dia 19 de 
Abril de 2017 com a presença de vários convidados institu-
cionais que ouviram o seguinte discurso de Pierre-André de 
Chalendar, Presidente e CEO da Saint-Gobain:

"Na Saint-Gobain, fizemos uma promessa aos nossos clientes. 
Uma promessa exigente de lhes proporcionar bem-estar onde 
quer que os nossos materiais sejam utilizados, por exemplo 
nas suas casas, escritórios e carros. Desempenho e conforto 
térmico, acústico e visual e qualidade do ar: tornarmos o dia-
a-dia mais agradável e ajudarmos a proteger o meio ambiente. 
Refletindo essa promessa, queremos oferecer aos nossos 
2.500 colaboradores da região da Grande Paris a possibilidade 
de trabalharem juntos numa torre que incorpora as nossas 
melhores soluções".

O projeto arquitetónico é da responsabilidade da empresa 
francesa Valode & Pistre Architets, reconhecida pelas suas 
preocupações ambientais nos projetos que apresenta. Neste 
caso particular da Torre Saint-Gobain foram idealizadas uma 
panóplia de soluções espaciais, arquitetónicas e a utilização 
de materiais da Saint-Gobain que farão com que este edifício 
se defina com um espaço bioclimático.



O projeto 
arquitetónico é da 

responsabilidade da 
empresa francesa 

Valode & Pistre 
Architets, 

reconhecida pelas 
suas preocupações 

ambientais nos 
projetos que 

apresenta

A nova torre
será o ícone da
Saint-Gobain

PROJETOS
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TORRE SAINT-GOBAIN

165 m de altura

44 andares incluindo 38 acima do piso de La Défense

49.000 m2 de área total

2.200 postos de trabalho

380 m2 de superfície comercial ao nível do anel rodoviário 

300 m2 de showroom aberto ao público

1.100 m2 de varandas / terraços acessíveis + 600 m2 de 

área arborizada.

A nova torre será o ícone da Saint-Gobain e refletirá toda a 
experiência e conhecimento do Grupo.

A inauguração está prevista para meados de 2019 e decerto 
que não faltará pompa e circunstância para esse momento 
tão emblemático para a Saint-Gobain, que representa a mu-
dança da sua sede.

Saint-Gobain – O Futuro é Hoje!

Maquete do conceito do novo projeto Saint-Gobain
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Entrevista CASA Porto-Paranhos

entrevista casa porto-paranhos

Há quantos anos a vossa empresa está no mercado da 
Construção Civil? Como tem sido a evolução deste mercado 
desde então?

A NorteAssistências nasceu em 2003 com o objetivo que 
se mantém até hoje, de prestar um serviço credível e 
de excelência na área da Reabilitação, Remodelação e 
Manutenção de imóveis. Para isso dispomos de uma equipa 
especializada, adaptada às necessidades 
do mercado, que faz com que cada vez 
mais mereçamos a confiança de clientes 
que procuram qualidade, competência, 
profissionalismo e inovação.

Fale-nos sobre uma obra realizada 
pela vossa empresa e que tenha sido 
marcante.

Todas as obras que realizamos marcam-
-nos de alguma forma e todas elas são 
encaradas como um desafio e como 
uma oportunidade de aplicarmos toda 
a nossa dedicação, conhecimento e 
técnicas. No entanto podemos destacar 
a reabilitação de uma moradia localizada 
em Felgueiras, que envolveu arranjos 
exteriores, pinturas, caixilharias e 
trabalhos de carpintaria.

Entrevista com
Luciano Pinto
CASA Porto - 

- Paranhos

Que motivos o levaram a confiar na C.A.S.A. Saint-Gobain 
como parceiro na área da construção?

Assim que conhecemos a C.A.S.A. Saint-Gobain, a sua visão 
e missão, passou a fazer todo o sentido tornarmo-nos par-
ceiros de um projeto reconhecido mundialmente pelo seu 
profissionalismo, rigor e solução de confiança, quer pelas 
companhias de seguros, quer por clientes particulares.



eNTREVISTA CASA PORTO-PARANHOS
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A NorteAssistências 
nasce em 2003 

com o objetivo que 
se mantém até 

hoje, de prestar um 
serviço credível e 
de excelência na 

área da 
Reabilitação, 

Remodelação e 
Manutenção de 

imóveis

ANTES depois
Reabilitação do interior e exterior de uma moradia em Felgueiras.

ANTES depois

Como perspetiva a C.A.S.A. daqui a 5 anos?

Pensamos que o projeto C.A.S.A. tem tudo para crescer e se 
adaptar a um futuro em constante expansão e mudança.

Para finalizar, deixe-nos uma dica útil relacionada com algum 
cuidado a ter com a manutenção da habitação.

Para a boa conservação de uma habitação são essenciais 
determinados cuidados, no entanto destacaríamos a 
manutenção de vedações das bases de duche e banheiras, 
uma vez que as infiltrações por deficiências no isolamento 
destes elementos são uma das causas mais comuns na origem 
de sinistros com que nos temos deparado, o que, com uma 
inspeção simples, mas regular, pode ser facilmente detetado 
e resolvido.



INOVAÇAO~

A procura por eficiência energética e pelo aprovei-
tamento da luz solar deu origem a um novo tipo de 
tecnologia que poderá utilizar vãos envidraçados para 
transformar luz solar em energia elétrica. Apesar desta 
tecnologia ter sido desenvolvida para uma utilização 
mais caseira, nomeadamente para o carregamento de 
pequenos equipamentos, como telemóveis, há a ex-
petativa que seja desenvolvida para ser utilizada tendo 
em vista o consumo normal de uma habitação ou em 
veículos automóveis.

Desenvolvido por uma start-up holandesa, a Physee, o 
sistema chama-se PowerWindows e é motivado pela 
necessidade de maximizar a área dos edifícios usada 
para a produção de energia elétrica. O criador das 
PowerWindows, Ferdinand Grapperhaus, pretende 
tornar os edifícios neutros em termos de produção e 
consumo. O primeiro sistema, de 30 m2, foi instalado 
numa instituição bancária, mas em breve um edifício 
será coberto por 1.800,00 m2 destas janelas espe-
ciais. Nesta fase as PowerWindows produzem pouca 
energia, um máximo de 10 watts cada janela, apenas 
suficiente para carregar dois telemóveis durante o dia. 

Todavia a futura evolução promete ser três vezes mais 
eficiente, dado que o vidro vai ter uma superfície capaz 
de converter a luz solar em infravermelho, antes de ser 
enviada para as células. Grapperhaus ambiciona ver 
todas as janelas com o seu sistema, e isso poderia 
incluir aplicações automáticas, reduzindo o uso de 
energia por parte dos sistemas elétricos, como rádio 
ou ar condicionado.

Janelas já podem funcionar como painéis solares
Adaptado de M. Francis Portela em www.motor24.pt
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O sistema 
desenvolvido é 
composto por 

células fotovoltaicas 
de pequenas 

dimensões 
instaladas nos
caixilhos das 

janelas

Detalhe do sistema Smart Windows
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Cidades do Futuro

CIDADES DO FUTURO

King Abdullah 
Economic City -
Arábia Saudita

Songdo 
Internacional 
Business District - 
Coreia do Sul

É fundamental 
que as cidades 

do futuro sejam 
sustentáveis e 

auto-suficientes 
para garantirem 
o bem-estar das 

populações e a 
sustentabilidade do 

meio ambiente.

A população mundial está a aumentar de forma drástica e 
essa tendência levanta questões de habitabilidade, fazendo 
com que arquitetos, designers, inventores e cientistas 
desenvolvam soluções e ideias para um aproveitamento 
eficaz do espaço. De acordo com um relatório das Nações 
Unidas, em 2050 a população mundial será superior a 9.6 
biliões de pessoas e a maior parte dela estará a habitar em 
cidades. É por isso fundamental que as cidades do futuro 
sejam sustentáveis e auto-suficientes, para garantirem o 
bem-estar das populações e a sustentabilidade do meio 
ambiente. Para responder a estes desafios já existem cidades 
em construção, e outras planeadas, que se podem designar 
como as Cidades do Futuro. 

Para se ter uma visão do futuro, apresenta-se de seguida uma 
série de cidades já projetadas:

Esta cidade foi anunciada pelo rei da Arábia Saudita, Abdullah 
bin Abdulaziz em 2005, já se encontra em construção e estima-

-se que esteja concluída em 2035. Com um custo estimado 
de 75 biliões de euros, a cidade albergará cerca de 2 milhões 
de habitantes espalhados por 180 km2 e a estratégia é que a 
King Abdullah Economic City se transforme numa plataforma 
de logística global, bem como num centro de produção de 
referência para a região.

Este empreendimento tem sido desenvolvido em mais de 4 
km2 de terra recuperada, sendo considerado a nível mundial 
como a cidade mais avançada a nível tecnológico, bem como 
a mais sustentável do ponto de vista ambiental e ecológico. 
Sondgo IBD disponibilizará uma área total de 9 km2 com 
escritórios, espaço residencial, comércio, unidades hotelei-
ras e espaço público. Neste momento a cidade já está mais 
de 65% terminada e conta com mais de 45.000 habitantes, 
esperando-se que chegue a 65.000 habitantes quando ter-
minada em 2020. Estima-se um custo de 28 biliões de Euros.



Ilhas Khazar -
Azerbaijão

Cidade Flutuante -
China

CIDADES DO FUTURO
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Cidade GIFT -
Índia

Quando mencionamos cidades do futuro não nos podemos esquecer da GIFT 
na Índia, futuro centro de negócios para empresas de I&T, Bancos, Bolsa de Va-
lores, Instituições Universitárias e outras. O ícone desta nova cidade será uma 
torre envidraçada com 400 m de altura. Todo o complexo urbanístico terá 11 
edifícios com mais de 150 m de altura e no total apresentará 319 arranha-céus. 
Prevê-se que esta estrutura esteja terminada em 2025 e estima-se que custe 
cerca de 10 biliões de euros. 

Uma ilha artificial com uma área de 10 km2 será uma nova opção para as ci-
dades sobrelotadas da China, mas no seu essencial esta solução será uma 
atração turística de última geração. No planeamento atual esta cidade flutuante 
incluirá toda uma série de equipamentos de diversão e entretenimento para 
manter os visitantes ocupados. Com zonas recreativas, restaurantes, bares, 
museus, galerias, parque temático e áreas situadas tanto acima, como abaixo 
da superfície da água, serão locais para eventos ao estilo de estádio. Prevê-se 
a construção desta ilha nos próximos 10 a 20 anos.

Formada por 41 ilhas espalhadas por uma área de 30 km2 no Mar Cáspio, a 
Ilha Khazar também conhecida como Ilhas do Cáspio está localizada a sul de 
Baku. Com prazo de conclusão para 2022, esta cidade terá capacidade para 
mais de 1 milhão de residentes, e terá vários serviços, estando planeadas 150 
escolas, 50 hospitais, parques, centros comerciais e várias universidades. O 
grande símbolo deste empreendimento será a Torre Azerbaijão, idealizada 
para ser o maior edifício do mundo com 1.050 m, ultrapassando o recorde 
existente de 222 m, com um custo de 80 biliões de euros.

Madinat Al-Hareer -
Kuwait

A ambiciosa cidade da seda será construída nos próximos 25 anos numa 
área de 250 km2 no norte do Kuwait. A torre Burj Mubarak Al-Kabir será 
o epicentro desta nova cidade com uma altura de 1.001 m, uma clara 
alusão ao famoso conto oriental das 1001 Noites. Um centro de negócios 
e investigação que impressionará pela sua oferta e arrojo que fará com 
que esta seja uma das cidades mais impressionantes do mundo. Certa-
mente que esta será uma das cidades a visitar para perceber o encanta-
mento das 1001 Noites.
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a nossa casa

Behind the door
Pessoas que fazem crescer a CASA

Fernando Coelho
CASA OLIVEIRA DO HOSPITAL

Sandra Ervilha
CASA LEIRIA-Marrazes

Miguel Oliveira
CASA BRAGA-Nogueira

Faz-me sorrir
O meu filho.
A viagem dos meus sonhos
Ao lugar onde nasci (Moçambique).
Hoje não consigo viver sem
A minha rotina.
Em criança queria
Viver até aos 100!
O meu primeiro emprego
Sacristão.
A minha primeira casa
A da minha avó.
O meu próximo projeto
Lar de idosos.
Defino a marca CASA
Inovadora!
Daqui a 20 anos
Na C.A.S.A....

Faz-me sorrir
Os meus filhos e bolo de chocolate.
A viagem dos meus sonhos
Nova Iorque.
Hoje não consigo viver sem
Máquina fotográfica.
Em criança queria
Ser arquiteta.
O meu primeiro emprego
Orçamentista numa empresa de 
construção, aos 13 anos, para 
comprar uma prancha de surf.
A minha primeira casa
A atual.
O meu próximo projeto
Acabar o projeto da minha casa 
nova.
Defino a marca CASA
Projeto ambicioso, de grande 
qualidade e inovador!
Daqui a 20 anos
Continuar a ser feliz!

Faz-me sorrir
Viver!
A viagem dos meus sonhos
Safari em África.
Hoje não consigo viver sem
Os meus filhos.
Em criança queria
Ser piloto.
O meu primeiro emprego
Fiz algumas coisas, nem sei qual foi 
a primeira...
A minha primeira casa
A única!
O meu próximo projeto
Steel.PT
Defino a marca CASA
Sucesso!
Daqui a 20 anos
Se eu soubesse...!
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24 h por dia / 7 dias por semana



www.casa-sg.pt | facebook.com/casasaintgobain

siga-nos online:


