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EDITORIAL

Portugal no seu melhor
A F RASE AC I MA tem sido bastante
usada, mas falando no sector das cerâmicas
aplica-se na perfeição. A cerâmica
portuguesa é bem vista no exterior e o país
é campeão em exportações. Em 2015,
por exemplo, Portugal foi o segundo
exportador mundial e o primeiro produtor
e exportador de cerâmica de uso doméstico
em grés e faiança da União Europeia.
Nesta revista ficará a conhecer os
intervenientes nacionais mais importantes,

a começar pelo Centro Tecnológico da
Cerâmica e do Vidro — CTCV, ao ler a
entrevista ao seu diretor-geral, que abre
a publicação. Logo depois, fique a saber o
que determinou a escolha pela cerâmica
no revestimento exterior do Terminal
de Cruzeiros do Porto de Leixões, pelas
palavras do arquiteto responsável.
Nas páginas seguintes, conheça algumas
das empresas mais relevantes do nosso
mercado, como a Saint-Gobain Weber,
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que é essencial ao sector com as suas
soluções em colagem de cerâmicos,
a Roca, justamente conhecida pela
qualidade e inovação dos seus produtos e
processos, e a Costa Verde, uma das mais
jovens empresas portuguesas do sector e
provavelmente a mais moderna da Europa.
Não perca, ainda, a visão do presidente
da Associação Portuguesa das Indústrias
de Cerâmica e de Cristalaria – APICER
sobre a cerâmica portuguesa e não deixe

de ler também o artigo de opinião sobre
a importância da telha cerâmica.
Por fim, fique a conhecer o importante
Grupo Gres Panaria, que lidera o
mercado nacional com duas marcas e
exporta cerca de 65% da sua produção.
Quando fechar esta revista saberá
certamente mais sobre este importante
sector português. E poderá orgulharse de saber que, também nesta área,
Portugal é um dos melhores do mundo.
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CENTRO TECNOLÓGICO DA CERÂMICA E DO VIDRO

30 anos a ligar as empresas
e o ensino
O Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro é um organismo privado, de utilidade pública sem fins lucrativos, integrado
no Sistema Científico e Tecnológico Nacional, disponibilizando um conjunto de serviços que se alinham em quatro eixos
fundamentais: Análises e Ensaios; Consultoria Técnica; Inovação; Formação Profissional e Investigação e Desenvolvimento
NESTA E N T REV I STA Baio Dias,
diretor-geral do Centro Tecnológico da
Cerâmica e do Vidro – CTCV fala da
importância da instituição na promoção
do desenvolvimento tecnológico do sector
e comenta o envolvimento do Governo.
EM QUE SE FOCA HOJE A ATIVIDADE
DE I&DT DO CTCV?
O CTCV é um Centro de Interface
Tecnológico (CIT), uma entidade de
ligação entre as instituições de ensino
superior e as empresas, que se dedica
à valorização de produtos e serviços
e à transferência de tecnologia. O seu
posicionamento próximo das empresas
tem permitido apoiar a sua capacitação
tecnológica, contribuindo para o
desenvolvimento de conhecimento em
diversas áreas e potenciando a ligação
entre entidades do Sistema de Inovação.
Ao longo destes 30 anos, o CTCV
tem estado envolvido em atividades de
desenvolvimento tecnológico aplicado,
através de uma participação ativa em
projetos de I&DT enquadrados em
Programas Europeus, nacionais ou
regionais. Estes projetos visam promover
uma maior participação e envolvimento
do tecido empresarial em atividades
com conteúdo tecnológico e têm
contribuído, a nível nacional, para um
forte aumento da vertente de inovação
colaborativa empresarial.
Numa sequência lógica do
ciclo da cadeia de valor, o
CTCV agrega competências
associadas ao desenvolvimento
de materiais e tecnologias,
bem como de ensaio, validação
e pré-industrialização,
procurando posicionar-se
como um espaço privilegiado
para a demonstração e
potenciação de spin-offs
tecnológicos em parceria.
A atividade de I&D
foca-se atualmente no

desenvolvimento de novos materiais
e produtos, tecnologias e processos
sustentáveis, promovendo-se a
transferência de tecnologia através
da demonstração à escala piloto. Os
projetos de I&D são maioritariamente
colaborativos. Têm como destinatário
o tecido empresarial e cintam com o
envolvimento de outras entidades do
Sistema de I&I (Investigação e Inovação).
PODE DAR-NOS EXEMPLOS DE
PROJETOS DE I&DT ATUALMENTE EM
DESENVOLVIMENTO NO CTCV?
Ao nível Europeu, destaca-se o projeto
PVSITES – Building-integrated
photovoltaic technologies and systems
for large-scale market deployment, um
projeto financiado pelo programa Horizon
2020 que visa explorar a tecnologia BIPV
(Building-Integrated PhotoVoltaics),
contribuindo para a sua implantação no
mercado através da demonstração de
um portfólio de sistemas e tecnologias
solares integradas em edifícios. Também
o Projeto CERSUDS – Pavimentos
cerâmicos filtrantes,
um projeto LIFE+ para
desenvolver um pavimento
com um sistema de drenagem
inovador para utilização em
zonas urbanas, tendo por
base produtos cerâmicos

de baixo valor comercial. No quadro da
I&D nacional e financiado pelo Portugal
2020, destacam-se, no âmbito das
tecnologias, os projetos ROBOCER3D –
Fabrico rápido de produtos em porcelana
por Robocasting3D, CERWAVE –
Demonstração do processo de cozedura
de porcelana por gás-micro-ondas,
GLASERFIX - Reparação Localizada
de Vidrados Sanitários, JETWARE2
– Desenvolvimento de tecnologia
impressão de digital em louça utilitária
e REVIDRY – Desenvolvimento
sustentável de porcelânico técnico

Baio Dias, diretor-geral do Centro Tecnológico
da Cerâmica e do Vidro – CTCV

JORNADAS TÉCNICAS DA
CERÂMICA 2017, O QUE SE ESPERA?
Nesta edição das Jornadas Técnicas da Cerâmica,
iniciativa promovida pela CTCV em parceria com a APICER
- Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e
de Cristalaria, estará em destaque o posicionamento
de Portugal e da Europa nos fatores determinantes
para a competitividade do sector. Ao longo dos dois
dias – 29 e 30 de novembro – pretende-se trazer
a debate temáticas determinantes para o futuro
do Sector Cerâmico, tais como o impacto dos
consumos energéticos na competitividade das
empresas; o desenvolvimento sustentável e os
novos paradigmas da Economia Circular; e os
desafios da Inovação e da Internacionalização,
bem como apresentar os avanços tecnológicos
ao nível dos novos materiais e processos, e
a incontornável Transformação Digital.
Com um painel de cerca de 50 especialistas
convidados, disponíveis para partilhar o seu
conhecimento, será um momento distinto para a
partilha de conhecimento, discussão de ideias e
procura de soluções que conduzam ao crescimento
sustentado do sector. Com a edição de 2017,
pretende-se afirmar esta iniciativa como o evento
nacional de referência no panorama do sector
cerâmico nacional, refletindo-se numa experiência
enriquecedora para todos os participantes.
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por via seca, todos estes orientados
para a indústria cerâmica (projetos de
I&DT em co promoção). Ao nível dos
materiais, o CTCV está envolvido nos
Projetos CERU4 – Pavimentos cerâmicos
de elevada resistência ao desgaste e
PREMI©ER - Premium Porcelain
Hotelware Products ou 3D – DentalPrint
- Manufactura aditiva de próteses
dentárias em zircónia e compósitos
nanoestruturados alumina/zircónia. No
que se refere à vertente de demonstração
e transferência de tecnologia, destaque
para o projeto FAB@CTCV - Projeto de
Demonstração de Tecnologias de Fabrico
Avançado para a Indústria, o qual visa
valorizar resultados de I&D desenvolvidos
pelo CTCV ao nível das tecnologias
de fabricação aditiva em cerâmica e da
conformação avançada de componentes
metálicos e cerâmicos para a indústria.
DE QUE FORMA OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS
SE REFLETEM PARA O UTILIZADOR
(CONSUMIDOR FINAL) DOS PRODUTOS?
Os avanços tecnológicos são concretizados,
na sua maioria, tendo em consideração o
benefício do utilizador. Estes benefícios

Cobert_SC_2352.indd 1

traduzem-se em novos produtos, novas
funcionalidades, melhores desempenhos,
novas características ou ainda produtos
mais económicos, mais acessíveis ou mais
sustentáveis. Podemos dar como exemplo
os produtos que têm características de
autolimpeza, isto é, produtos que quando
expostos à radiação solar têm a capacidade
de libertar a sujidade que é posteriormente
removida com a água da chuva. Estamos a
falar de vidros de janela ou revestimentos
cerâmicos de fachadas de edifícios.

Muito se
tem falado
no Programa
Interface mas
este ainda não
saiu do papel

O ENVOLVIMENTO DO GOVERNO COM
O DESENVOLVIMENTO E A INOVAÇÃO
DO SECTOR TEM SIDO SUFICIENTE?
QUAIS AS AÇÕES PRINCIPAIS E O
QUE É MAIS URGENTE FAZER?
A meu ver o envolvimento do Governo
com o desenvolvimento e a inovação tem
de ser visto de duas perspetivas diferentes.
Por um lado temos as estratégias
governamentais desenvolvidas
especificamente para as empresas
e para a indústria, cujos modelos e
programas têm vindo a ser melhorados
e afinados ao longo dos diferentes
quadros comunitários, com resultados

importantes a vários níveis. Neste aspeto
os governos e organismos que operam
em Portugal têm feito um esforço de
aproximação às reais necessidades das
empresas, quer através das associações
sectoriais quer de forma mais direta junto
das empresas, pese embora os modelos
de apoio ainda pequem por terem por
vezes tempos de resposta desadequados
face ao dinamismo dos mercados.
Outra perspetiva é a do envolvimento
do Governo com o desenvolvimento e a
inovação através dos agentes que operam
junto das indústrias, nomeadamente
os Centros Tecnológicos, que não

tem sido suficiente. Sendo missão dos
Centros Tecnológicos fazer a ponte
entre o conhecimento científico e a
indústria, não beneficiam nem dos
modelos de financiamento existentes
para as universidades, nem das soluções
existentes para as empresas. Note que
os Centros Tecnológicos são entidades
sem fins lucrativos, em cuja génese está
precisamente este sentido de missão
para o desenvolvimento do tecido
industrial português. Isto pressupõe
investimento em equipamentos de
ponta, mas também em desenvolvimento
e inovação em prol das empresas.
Uma das maiores dificuldades dos
Centros Tecnológicos ao longo dos
últimos anos (e o CTCV não é exceção)
tem sido a sua capacidade para se
reequiparem com equipamentos
tecnologicamente avançados,
esforço que tem sido essencialmente
desenvolvido por meios próprios.
Muito se tem falado no Programa
Interface e este programa tem vindo
a ser debatido e anunciado, mas por
razões diversas ainda não saiu do papel,
sendo urgente operacionalizá-lo.
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TERMINAL DE CRUZEIROS DO PORTO DE LEIXÕES

“Um material com centenas
de anos merece grande estima”
Luís Pedro Silva é o arquiteto responsável pelo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, onde, depois de
equacionar várias opções, colocou um revestimento cerâmico muito especial no exterior do edifício. O resultado
prova que fez a melhor escolha e a reação do público comprova a superioridade do material
“A MELHOR FORMA DE COMEÇAR A
VER O TERMINAL DE PASSAGEIROS DO
PORTO DE LEIXÕES É COM AS MÃOS”,
CONCORDA COM ESTA AFIRMAÇÃO?
Creio que se diz isto pela quantidade
invulgar de pessoas cujo primeiro
impulso, já próximo do edifício, é
tocar-lhe... Mas quando estamos do
lado de Matosinhos, ou na marginal
do Porto, ou quando descemos de
avião, poderia dizer-se que há outras
maneiras e não sei qual a melhor.
Mas essa é especial, sem dúvida.
O arquiteto faz um trabalho metódico,
rigoroso e o mais pluridisciplinar
possível. Mas se, além da justificação e
das palavras, não tocar emocionalmente,
se não sentirmos a arquitetura, todo
o trabalho serve para muito pouco.
Tocar com as mãos é das coisas mais
bonitas que acontece quando visitam o
edifício. Recordo-me de uma excursão
de arquitetos suecos há cerca de dois
anos… Assim que saíram dos autocarros
dirigiram-se à parede do edifício e acho
que esta dimensão carnal é muito bonita.
EXISTIA JÁ UMA LIGAÇÃO EMOCIONAL
E FUNCIONAL À CERÂMICA…
O cerâmico faz quase parte da nossa
condição identitária. É um material
com provas mais que dadas, com
o qual deveríamos ter uma maior
proximidade… Mas isso não acontece!
Neste caso, coloquei em hipótese dez
opções de revestimento e, com a ajuda
do engenheiro e professor de Ciências
Físicas das construções FEUP, sondei
esses materiais quanto às caraterísticas
técnicas de resistência em ambiente
marítimo, condições de fixação e
preço. Após várias reuniões técnicas e
opções deixadas para trás, chegámos
ao cerâmico como a opção que faria
muito sentido pela durabilidade, pela
exposição a que o edifício iria estar
sujeito, mas era algo a estudar muito
bem. Foi um processo longo. Cheguei

“Mesmo antes da aplicação do cerâmico,
comecei a perceber que o acabamento ia ser
um salto qualitativo”, conta Luís Pedro Silva

mesmo a equacionar o vidro como
opção, ou seja, não foi um processo “tiro
e queda”. Tivemos uma aprendizagem
muito interessante com quatro
empresas de cerâmica com processos
de fabrico diferentes até que chegámos
à Vista Alegre, em Ílhavo. O projeto
foi muito acarinhado e empenhado
pela APDL, mas foi atribulado… Houve
muitos processos de apuramento.
E COMO CHEGOU À FORMA,
AO HEXÁGONO?
Foi uma questão original. Teria de ser
um módulo que não prendesse muito,

que jogasse com a irregularidade da
parede e, ao mesmo tempo, tirasse
partido da superfície curvilínea na
sua relação com a luz. Ponderei
também aqui a projeção do corpo, de
quem executa, transporta e aplica.
Uma parede feita de módulos
materializa imanências do corpo
manejar a matéria. É algo que dialoga
mais. Ao vermos uma parede com
módulos que fazem parte de um
trabalho manual de alguém, essa
parede, porventura, diz-nos mais. Está
ali… Tem uma carga e essa carga fala.
Uma superfície lisa é uma autoestrada,
é para rolar, não nos lembramos
de “a pedrinha do asfalto” como na
música de José Maria Branco!
A LUZ, QUANDO INCIDE NESTES
AZULEJOS, GERA MUTAÇÕES
CROMÁTICAS. ESTA É UMA
CARACTERÍSTICA MUITO PECULIAR
DO TERMINAL, VERDADE?
A cerâmica tem esta sabedoria de
quem a inventou, de quem a apurou
como produto. A possibilidade de
reflexão é muito mais temperamental,
pois muda com o “temperamento”
da atmosfera. É um material capaz
de ter cambiantes e de dialogar

com a atmosfera. É resistente, mas
também se deixa encantar pelo
sol, pelas nuvens, pelo céu. Toda
esta casualidade é um ganho.
A CERÂMICA É UM BOM CARTÃO
DE VISITA PARA CONHECER ESTA
OBRA ARQUITETÓNICA?
É curioso que nesta obra as pessoas
olham primeiro para a cerâmica! Mas
creio que a obra é muito mais. Não
foi uma escolha inicial, mas quando
começámos a pensar e limar alguns
preconceitos, surgiu aqui uma força
maior. Um material com centenas
de anos merece grande estima.
Cheguei ao fim deste processo com
uma relação diferente – emocional e
técnica – com a cerâmica. Saber que
isso contribui para a empatia que as
pessoas têm com este trabalho é uma
aposta ganha. Já em obra, mesmo
antes da aplicação do cerâmico,
comecei a perceber que o acabamento
ia ser um salto qualitativo. Não me
identifico muito com o tosco à vista.
Os edifícios devem ter um acabamento
e não é colocar o “osso”, a estrutura,
à vista. É encontrar um material que
seja apropriado para fazer o “rosto”.
E o cerâmico fá-lo muito bem!
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SAINT-GOBAIN WEBER

“Temos um papel essencial
na solução final em cerâmicos”
Fabricante das mais variadas soluções em colagem de cerâmicos, a Saint-Gobain Weber mostra que conhece o mercado,
as inovações da construção e da reabilitação e os utilizadores das suas colas e betumes.
Ao lembrar que existe um produto específico para cada suporte, Leonel Almeida, gestor de produto,
destaca a importância da experiência e da especificidade das soluções da marca
ou pavimentos cerâmicos, ou o weber.
col flex XL preparado para elevadas
exigências de colagem. Destaco ainda
o weber.col ferma como o cimento
cola mais bem preparado para as
necessidades correntes em obra
quando as exigências não são elevadas
e, por último, o weber.col renovation,
que incorpora uma tecnologia que
permite baixar a sua densidade, com
evidentes benefícios para quem o
transporta, carrega ou aplica.

QUAL O PAPEL DA SAINT-GOBAIN WEBER
NA ATIVIDADE DOS REVESTIMENTOS
E PAVIMENTOS CERÂMICOS?
A Saint-Gobain Weber desempenha
um papel essencial na solução final
já que, por trás de cada cerâmico,
está o cimento cola que permite a
boa fixação. O bom desempenho
dos nossos produtos na fixação dos
cerâmicos contribui positivamente para
a segurança, o bem-estar e conforto dos
milhões de pessoas que diariamente
usam as suas casas de banho, os seus
soalheiros terraços, entre as muitas
situações onde a cerâmica está aplicada.
ESTANDO DIRETAMENTE LIGADO AO
SECTOR DA CONSTRUÇÃO, QUAIS OS
FATORES COM MAIOR IMPACTO NO TEMA
DA COLAGEM DOS REVESTIMENTOS
E PAVIMENTOS CERÂMICOS?
O sector da construção no período
anterior a esta recente crise baseava-se
sobretudo na construção de edifícios
novos, e em grandes obras. Este tipo de
edificação e o seu sistema construtivo
está fortemente associado a suportes
baseados em cimento, ou seja, as
tradicionais betonilhas e rebocos.
O QUE MUDOU?
O peso da renovação e dos edifícios,
que cresceu fortemente. Associado
à reabilitação dos centros urbanos
e ao bom desempenho do sector
do turismo e restauração surgiram
novas oportunidades no mercado.
QUAL O IMPACTO DESSA MUDANÇA
PARA A VOSSA ATIVIDADE?
Um dos elementos principais a
considerar quando colamos cerâmica
é o suporte onde vai ser aderido
esse revestimento. Na renovação os
sistemas de construção, pelas suas
características, permitem um conjunto
de suportes diferentes dos que até agora

estávamos tradicionalmente habituados.
A existência de diferentes suportes
devido a novos sistemas construtivos
ou a utilização dos suportes existentes,
obriga a uma diferente utilização de
cimento cola, sendo específico para cada
um desses suportes. Do ponto de vista
pratico, mudou o processo de escolha
do produto que deve ser utilizado,
passou a ser imprescindível considerar
qual o suporte onde pretendemos colar,
para depois escolher o cimento cola.
SENDO UMA PARTE INTEGRANTE
DA SOLUÇÃO DE REVESTIMENTOS E
PAVIMENTOS DE CERÂMICA, COMO TEM
SIDO A RELAÇÃO COM OS FABRICANTES
DE CERÂMICA EM PORTUGAL?
Tem sido sempre muito boa. Temos,
no laboratório da Saint-Gobain
Weber em Portugal, o nosso centro
de competências de Investigação e
Desenvolvimento de produtos de
colagem, e todos os cimentos cola
comercializados em Portugal são
produzidos nas nossas duas fabricas
aqui localizadas. Por tal, incentivamos
a cooperação ativa com os fabricantes

na procura da solução de colagem
mais adequada para os seus novos
produtos ou diferentes inovações.
Conseguimos disponibilizar ao
mercado produtos de colagem com as
mais recentes inovações e tendências
mundiais e exemplos disso são os
produtos de elevada deformabilidade
como o weber.col ferma multi,
vocacionado para vários tipos de
suporte e vários tipos de revestimentos

VISTO QUE O PRODUTO É UTILIZADO
EM OBRA PELOS APLICADORES
QUAL A RELAÇÃO COM ELES?
Os nossos cimentos cola são
distribuídos através das lojas de
matérias de construção, um canal
que nos permite acompanhar
os aplicadores de muito perto e
assim aproximar os produtos às
necessidades reais. Recentemente,
numa consulta pratica ao mercado em
4 sessões diferentes, testámos cerca
de 130 novas fórmulas de produto
junto de 60 aplicadores. Foram
eles que definiram as fórmulas dos
produtos que, depois de validadas em
laboratório, passaram a estar à venda.

AS OBRAS MAIS EMBLEMÁTICAS
Em Portugal as ob ras nas qua is fo ra m utiliza dos
p rod utos Saint- G obain Web er sã o inúm era s e de gra nde
p restíg io. Destacamos alg uma s da s m a is rec entes:
Novo Terminal d e C ruzeiros d o Po rto de L isboa ; MA AT –
Mus eu d e Arte, Arq uitetura e Tec no lo gia ; nova sede da
E DP ; H otel Pestana C R 5 e Ho tel Sa na Evo lutio n.
Na reconvers ão ou reab ilitação dos a zulejos a ntigos,
algo q ue a emp resa p reza ba sta nte, e pa ra o qua l
oferece um p rod uto es p ecif ico – o weber.c o l a zulejo –
s ão d e realçar o Pavilhão C arl os Lo pes, em L isboa , e a
C asa d a Arq uitetura de Ma tosinhos.
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ROCA

“Desenhamos hoje o espaço
de banho do futuro”
Sinónimo de qualidade e design, a Roca prima pela modernidade dos seus processos de fabrico e a inovação é
uma das suas apostas primordiais. A pensar no consumidor de hoje e do futuro, a empresa oferece produtos que
garantem todos os benefícios que o consumidor exige para criar, já hoje, os espaços de banho do futuro
A I N OVAÇ Ã O é uma realidade da
Roca, que trabalha com os olhos postos
no futuro e no conforto do consumidor
e está em Portugal desde 1972.
Como explica Jorge Vieira, diretor‑geral
da empresa em Portugal, hoje é
preciso pensar produtos para um
consumidor exigente e sofisticado,
que procura todos os benefícios:
estética, funcionalidade, conforto,
segurança, poupança, fácil limpeza,
durabilidade dos materiais, resistência
e sustentabilidade. Neste entrevista
fique a saber como a Roca consegue
ir ao encontro destas expectativas
A ROCA É UMA REFERÊNCIA DE QUALIDADE
E INOVAÇÃO A NÍVEL MUNDIAL. COMO
ISTO SE CONCRETIZA EM PORTUGAL
E EM QUE MEDIDA AS FÁBRICAS AQUI
INSTALADAS COLOCAM O PAÍS ENTRE
OS MAIS AVANÇADOS DO SECTOR?
As fábricas da Roca em Portugal
estão equipadas com a mais avançada
tecnologia. No fabrico de louça
sanitária, convertemos a produção de
um sistema convencional de moldes
de gesso para moldes de resina em
máquinas de pressão, que conferem um
acabamento excecional aos produtos.
Além disso, a utilização de robots
no processo de escolha final garante,
por um lado, que o produto chega ao
consumidor na melhor das condições
e, por outro lado, assegura também
as melhores condições de trabalho
para os operadores das máquinas.
A INOVAÇÃO É, PORTANTO, UMA
PRIORIDADE PARA A ROCA?
Sim, para nós a inovação é uma
aposta primordial a nível global.
Todos os nossos produtos são
desenvolvidos com base na busca
pelo conforto do cliente, sem
nunca negligenciar a qualidade
do produto final, que sempre foi
a imagem de marca da Roca.

QUAIS OS MODELOS MAIS
ICÓNICOS DA ROCA?
Ao longo da sua história, este ano
recuperada em forma de exposições
temporárias nos diferentes Roca
Galleries, a Roca lançou vários produtos
icónicos, alguns deles em exposição
no Roca Lisboa Gallery até 30 de
dezembro: desde o radiador de ferro
fundido (hoje uma verdadeira obra
de arte), ao lavatório Carmen ‑ um
clássico imortalizado no quadro
«Lavabo y espejo», em 1967, pela
mão do pintor realista António
Lopez – à coleção Lucerna, composta
por bidé, sanita e lavatório com
cor, um best seller dos anos 60.
A coleção Victoria é, ainda hoje,
uma das coleções mais icónicas
da Roca e é das que está há
mais tempo em catálogo.

E QUAIS OS QUE PODEMOS
CONSIDERAR MAIS MODERNOS?
Sempre aliámos modernidade,
tecnologia e sofisticação à
funcionalidade total, estética e
sustentabilidade. Resultado disso é
o W+W: sanita e lavatório numa só
peça, com a reutilização da água do
lavatório na descarga da sanita.
Outro modelo relevante é a sanita
Intank, com tanque integrado,
esteticamente irrepreensível e muito
vocacionado para obras de reabilitação,
pois evita embuti‑lo na parede.
Recentemente, lançámos a tecnologia
Smart nas sanitas Inwash, uma
revolução na higiene íntima, que
combina as funções de sanita e
bidé, completamente reguláveis e
programáveis pelo utilizador.
Estes são apenas alguns exemplos

dos modelos que, durante estes
100 anos, a Roca lançou de forma
diferenciadora, inovadora, pioneira
e bem‑sucedida no mercado.

Com a sua
amplitude de
gama, design,
tecnologia e
inovação, a Roca
compromete‑se
com os
benefícios

O DESIGN COMO ESTRATÉGIA

Jorge Vieira, director-geral da Roca
Portugal: “Somos uma referência
mundial em qualidade e inovação”

Para a Roca, o design é um pila r funda m enta l e fa z
parte d a id entid ad e d a marca . Nos depa rta m entos
d e I& D s ão analisad as as nec essida des e a s
p referências d os cons umido res pa ra que possa m
s er criad os p rod utos q ue vã o de enc o ntro, de
p referência, q ue exced am esses requisitos.
Para iss o, a Roca conta com o Innova tio n la b, sedia do
em Barcelona, ond e uma equipa interdisc iplina r e
multicultural investiga e p rop õ e c o nc eitos inova do res,
d es enhand o hoje o q ue s erá o espa ç o de ba nho do
f uturo. A emp resa conta ain da c o m c inc o c entros
(Es panha, S uíça, Bras il, C hina e Ta iwa n) e um a equipa
d e mais d e 1 50 d es ig ners e engenheiros. A so m a r, o
Roca Des ig n C enter, tamb ém em Ba rc elo na , m a ntém
colab orações com estúd ios d e a rquitetura e ga binetes
d e d es ig n internacionais de gra nde prestígio.
Promover design e ta lento
A Roca lançou d ois concurs os interna c io na is de design ,
o Jumthegap e o Roca One Day Design Cha llenge.
Saiba mais em http :/ /w w w.onedaydesignc ha llenge.net /

Smartphones
Smartcars
Smartcities

Bem-vinda,
Smart Toilet

Junte-se à corrente Smart!
A sua vida está a tornar-se cada vez mais inteligente. Está na altura do
seu espaço de banho acompanhar a corrente.
A nova sanita In-Wash® Inspira é a escolha mais inteligente para a sua
higiene diária. O seu design universal, utilização intuitiva e configurações
personalizáveis tornam a última tecnologia acessível a todos.

In-Wash® Inspira. A Smart Toilet.

Anuncio_InWash_230x297.indd
1
Untitled-6
1

20-11-2017 11:04:48
20-11-2017
11:40:50
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COSTA VERDE

Retrato de uma empresa
que ganhou o mercado
Com operação em 54 países e uma posição nos mercados que comprova a qualidade da sua estratégia e produtos,
a Costa Verde é tida como uma das empresas de porcelana mais modernas da Europa. A formação contínua
dos colaboradores, a aquisição de equipamentos de última geração e a adoção dos processos mais
modernos têm sido o alvo principal dos seus investimentos. Os resultados estão à vista
que dá uma ideia do esforço que
tivemos de fazer em formação.

CR I A DA E M 1992, a Porcelanas
Costa Verde foi cuidadosamente
planeada para chegar, ver e
vencer num dos sectores mais
tradicionais de Portugal. Carlos
Teixeira, presidente do Conselho
de Administração, conta como a
Costa Verde conquistou o seu lugar
e mostra que não vai ficar por aqui.
A COSTA VERDE É, PROVAVELMENTE,
A EMPRESA DE PORCELANA EUROPEIA
MAIS MODERNA DO SEU SECTOR.
A QUE SE DEVE ESTA POSIÇÃO?
Percebemos que, num sector em que
as empresas têm todas mais de 200
anos e marcas fortíssimas, uma nova
empresa/marca só se poderia impor
na Europa se tivesse a capacidade de
produzir com muita qualidade, um
excelente serviço, muita flexibilidade
para se adaptar às necessidades
urgentes do mercado, sobretudo
de hotelaria e restauração, e um
excelente design, com capacidade de
criar permanentemente novas peças
ao gosto dos vários mercados. Tudo
isto a um preço muito competitivo.
Por isso, todo o dinheiro disponível
tem sido investido, sobretudo na
formação contínua das pessoas,
em novos equipamentos de última
geração e, finalmente, nos processos.
A INOVAÇÃO SEMPRE FOI UMA
MARCA DA COSTA VERDE. COMO
ISTO SE TRADUZ HOJE?
Além da constante inovação no
produto, temos apostado fortemente
na criação e desenvolvimento em
parceria com os meios académicos, os
centros tecnológicos e os fabricantes
alemães de novos equipamentos para
produção de porcelana. Entre estes
destacamos, nos últimos tempos, a
FRHM, máquina de produção de asas
e a prensa isostática de chávenas.

Presidente do Conselho
de Administração, Sr. Carlos Teixeira

COMO A EMPRESA APOIA A SUA FORÇA
DE TRABALHO A NÍVEL DE FORMAÇÃO?
Apostamos fortemente na qualificação
das pessoas. Somos uma empresa
formadora certificada pela DGERT
e temos uma bolsa de formadores
internos, com valências que vão
desde o desenvolvimento pessoal e
técnico até à higiene e segurança.
Temos, também, um protocolo com
o Centro Qualifica de Aveiro no
sentido de possibilitar a revalidação
de competências relativas aos 9.º e
12.º anos, nas nossas instalações.
Quando chegámos a Vagos, não
havia praticamente nenhuma
indústria ou tradição industrial, o

EM QUANTAS GEOGRAFIAS PODEMOS
ENCONTRAR PRODUTOS COSTA
VERDE E COMO A EMPRESA SE
ORGANIZA COMERCIALMENTE?
A Costa Verde está presente em
mais de 50 geografias, do Chile
ao Canadá e Estados Unidos, da
África do Sul à Noruega e, ainda, de
Portugal ao Japão, passando pela
Arábia Saudita e pela Coreia do Sul.
Normalmente, e sobretudo nos países
mais longínquos, temos acordos de
distribuição dos nossos produtos em
regime de exclusividade para ambas
as partes e na União Europeia temos
vários distribuidores regionais.
Para estarmos permanentemente
informados sobre os vários mercados,
para além de estarmos presentes nas
maiores feiras mundiais, mantemos
contacto com os nossos distribuidores,
deslocamo-nos pelo menos uma vez
por ano aos vários mercados e, mais
importante, convidamos frequentemente
os nossos clientes ou potenciais clientes
a visitar-nos nas nossas instalações,
das quais muito nos orgulhamos.
QUAL O VOSSO PRODUTO
MAIS CARACTERÍSTICO?
Ainda hoje, passados 17 anos da sua
criação, o nosso modelo DUO é uma
das linhas mais importantes da Costa
Verde, mas felizmente a ECLIPSE,
ISOLA e, sobretudo nos últimos
anos, as SATURNO e SATURNO
COUPE têm sido um enorme sucesso
e permitiram-nos entrar em novos
mercados, nomeadamente no segmento
mais alto da hotelaria a nível mundial.
ALGUMA NOVIDADE PARA 2018?
Sim, estamos a preparar o lançamento
duma nova linha de porcelana a que

Com as linhas
SATURNO
e SATURNO
COUPE a Costa
Verde entrou no
segmento mais
alto da hotelaria
mundial
vamos chamar NORDIKA, destinada,
sobretudo, aos mercados do Norte
da Europa e aos segmentos mais
modernos e exigentes da restauração
em Portugal, Espanha, Itália e Estados
Unidos. E vamos continuar a trabalhar
em decorações do tipo rústico, que
o mercado procura cada vez mais
e que, no nosso caso, têm tido um
grande sucesso. Na Costa Verde temos
sempre novidades para apresentar.

EM NÚMEROS
• 330 Co la bo ra do res
• 13.600.000,00€
negó c io /a no
• 9.500.000€
Expo rta ç õ es/a no
• 25 m o delos
• 54 pa íses

Untitled-12 1
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APICER

“A nível europeu somos os
melhores em determinados
subsectores”
Para José Luís Sequeira, presidente da Direção da Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e de Cristalaria –
APICER, a cerâmica portuguesa é fortemente competitiva e reconhecida internacionalmente. O gestor defende que somos
os melhores em muitos aspetos e, para haver mais crescimento, faz falta uma marca nacional forte e consolidada

A falta de mão de
obra qualificada
e os custos
com energia
são as maiores
preocupações
da APICER

O P RESI D E N T E da Direção da
Associação Portuguesa das Indústrias
de Cerâmica e de Cristalaria - APICER
aponta a qualificação de mão de obra
e os custos como a energia como as
maiores dores de cabeça da Associação e
considera que estamos entre os melhores
do mundo no que trata de fabrico de
cerâmicas. Consciente dos entraves
externos e internos para o crescimento
do sector a vários níveis, José Luís
Sequeira acredita no enorme potencial
da cerâmica na geração de novas
matérias-primas e realça a sua especial
relevância em termos ambientais.
QUE PANORAMA FAZ DO SECTOR
PORTUGUÊS DA CERÂMICA?
É um sector constituído por cinco
subsectores que ocupam espaços
próprios em diversas áreas, da decoração
à moda, com utilização nas várias fases
da construção de paredes, coberturas
e pavimentos ou revestimentos ou
ainda na louça sanitária, passando
pelos produtos especiais que servem de
suporte a outros sectores de atividade.
Neste momento, os contextos nacional
e internacional são relativamente
favoráveis, pelo que podemos dizer que
o panorama da cerâmica portuguesa
é propício, mas sem euforias, até
porque o mundo da cerâmica é
extremamente competitivo.
Mas podemos também olhar para
a cerâmica do ponto de vista do
seu desenvolvimento e inovação,
encontrando nessa vertente mais razões
de contentamento quer pelo que tem
sido feito, quer ainda pela perspetiva do
muito que há a fazer. E esta perspetiva de
futuro é que verdadeiramente mobiliza o
investimento que tem vindo a acontecer.
É importante sublinhar que neste

Para José Luís Sequeira presidente da Direção da APICER, a cerâmica
portuguesa tem força e autoridade reconhecidas

panorama do sector, vemos seguramente
um enorme potencial da cerâmica na
geração de novas matérias-primas e
subprodutos com múltiplas aplicações,
tal como vemos a enorme capacidade
desta indústria para absorver
matérias-primas secundárias provenientes
de outros sectores, constituindo-se
portanto como um sector de eleição
no universo da economia circular. O
seu tempo de vida útil é praticamente
inesgotável, reinventando-se a cada
ciclo da sua transformação.
Esta característica confere-lhe
uma especial relevância em termos
ambientais.
QUAIS AS PREOCUPAÇÕES
PRINCIPAIS DA APICER?
As preocupações são várias: não há
mercados seguros, a concorrência
internacional é implacável e por vezes
desigual, há que contrariar a burocracia,

que mudar, que inovar e que investir,
mas tudo isto faz parte das regras
de jogo para quem o quer jogar.
Mas a falta de mão de obra qualificada
(e até não qualificada em algumas
regiões) e os preços da energia são
as nossas maiores “dores de cabeça”,
porque não têm da nossa parte
uma solução capaz de fazer inverter
o panorama que conhecemos
e lamentamos há muito tempo.
COMO É RECONHECIDA A CERÂMICA
PORTUGUESA NO EXTERIOR?
A cerâmica portuguesa é fortemente
competitiva e bem conhecida no exterior.
Compete ao nível dos produtos topo
de gama e está associada à qualidade
e ao design identificado com as
grandes marcas internacionais.
A nível europeu somos os melhores
em determinados subsectores e, nos
restantes, estamos entre os melhores.

No entanto a dimensão das nossas
empresas e a falta de uma marca
nacional forte e consolidada, não nos
permitem ir muito mais além.
QUE AMEAÇAS EXISTEM PARA A
ENTRADA OU O CRESCIMENTO DAS
VENDAS DE CERÂMICA PORTUGUESA
NOS MERCADOS EXTERIORES?
As ameaças são sobretudo resultantes
da instabilidade dos mercados e de
distorções na concorrência, ditadas por
alguma ligeireza no cumprimento de
regras do ambiente, de responsabilidade
social e até de utilização indevida de
matérias-primas nocivas à saúde.
Mas também temos ameaças internas,
algumas das quais dependem da nossa
cultura de um certo individualismo, que
nos faz agir de forma isolada quando
seria mais fácil e mais eficaz atuarmos
em conjunto e de forma concertada,
sempre que é importante passar uma
mensagem de força e de autoridade.
A cerâmica portuguesa tem
objetivamente essa força e autoridade
reconhecidas, e isso tem-nos levado
a todas as partes do mundo e aos
espaços mais nobres de cada cidade.
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COBERT

A telha cerâmica como
referência cultural, durabilidade
e segurança
Utiliza-se a telha cerâmica desde as mais antigas civilizações. Hoje, graças à evolução das técnicas de fabrico
e aplicação, este produto responde cada vez melhor às diversas necessidades. Neste artigo, a arquiteta Joana Diogo
Pires explica porquê e defende que esta deve ser uma solução a considerar em qualquer tipo de obra
TODAS AS GARANTIAS
Nos dias de hoje, os produtores
oferecem garantias que chegam já aos
50 anos, por isso, a durabilidade ou
resistência ao tempo da telha cerâmica
é elevada, podendo mesmo chegar
às centenas de anos, envolvendo,
durante o seu período de existência,
UM T E LH A D O É U M S I ST E M A
construtivo que permite proteção e
conforto, tão ou mais importante do que
os restantes elementos que constituem
os edifícios. É o telhado que cumpre a
função de proteger todo o edifício das
ações climáticas, chuva, vento, neve e
radiação, proporcionando uma maior
eficiência energética e consequentemente
mais conforto e melhor habitabilidade.
A utilização da telha de cerâmica
remonta aos nossos antepassados, às
mais antigas civilizações. Os séculos
de aplicação fizeram com que a técnica
se aprimorasse constantemente e que
a sua aplicação se tornasse cada vez
mais “perfeita”, respondendo cada vez
melhor à exigência das necessidades.
A telha cerâmica é, por isso, um
produto histórico, inconfundível e
um marco da identidade e cultura
nacional. A preferência pela aplicação
de telha cerâmica está relacionada
com a série de vantagens de ordem
técnica, funcional, estrutural,
assim como das grandes vantagens
estéticas que lhe estão associadas.
MELHOR ISOLAMENTO
A telha cerâmica permite a adoção de
sistemas com um isolamento acústico
e térmico superior quando comparada
com outros sistemas alternativos para
coberturas. Possui capacidades próprias
isolantes que resultam quer do seu

design quer do seu processo de encaixe
e montagem. Estas características atuam
como barreira. Quando combinadas com
outros sistemas complementares para
coberturas, impedem a entrada de água
e, quando bem ventilada, a telha cerâmica
anula o aparecimento de humidades
e condensações. A combinação destes
fatores prolongam a sua durabilidade, e
melhoram substancialmente a qualidade
do ar no interior das habitações.
Mesmo em condições extremas, como
são regiões de elevadas amplitudes
térmicas, ou mesmo em zonas
costeiras, a telha cerâmica, por ser um
material totalmente natural, mantém
exatamente o mesmo comportamento
face a condições de grande agressividade
climatérica, é totalmente incombustível,
não oxida e não há qualquer alteração
das suas características materiais. A
sua incombustibilidade é de extrema
importância, uma vez que, em caso de
incêndio, a telha cerâmica mantémse intacta, sem sofrer qualquer
deformação e pode, assim, tornar-se
mesmo num importante elemento
de proteção para o lar, impedindo a
penetração do fogo para o seu interior.
Do ponto de vista estético e
arquitetónico, é inegável a forma como a
cerâmica se enquadra naturalmente na
nossa paisagem arquitetónica, seja ela
citadina ou campestre, sendo ela obra
nova de reabilitação ou tradicional.

custos de manutenção muito baixos.
Se tivermos em conta todas as suas
características únicas e os anos de
durabilidade, o investimento em telha
cerâmica deverá ser uma das soluções
a considerar para qualquer tipo de
obra, independentemente da zona
geográfica onde esta se encontre.
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GRUPO GRES PANARIA PORTUGAL

Marcas distintas levam
à liderança do mercado
Líder do mercado nacional através das marcas Margres e Love Tiles, o Grupo Gres Panaria Portugal exporta
cerca de 65% da sua produção e tem como objetivo consolidar a sua posição em Portugal, além de crescer
nos restantes mercados. Uma entrevista a Marco Mussini, presidente do Grupo em Portugal
COMO RESUME A HISTÓRIA DA
GRES PANARIA PORTUGAL?
A Gres Panaria Portugal (GPP), grupo
que detém as marcas Love Tiles e
Margres, foi constituída em 2006.
Quatro anos antes o Panariagroup
havia adquirido a primeira unidade
industrial em Ílhavo, dedicada à
produção de produto técnico em
grés porcelânico “toda a massa”.
Em 2005 viria a adquirir a segunda
unidade industrial em Aveiro, que se
dedica à produção de revestimentos
em monoporosa, pasta branca e grés
esmaltado. As duas marcas portuguesas
são líderes de mercado a nível nacional
e ganharam projeção internacional
com o investimento do grupo italiano
Panariagroup Industrie. O Panariagroup
tem unidades industriais em Itália,
Portugal e EUA, tendo faturado em
2016 o valor de 377 milhões de euros.
QUE MUDANÇAS SE FIZERAM
SENTIR NOS ÚLTIMOS ANOS?
Com vista à modernização, entre 2014 e
2017, fizemos um investimento, superior
a 20 milhões de euros, em tecnologia
para renovar e lidar com as mais recentes
soluções de mercado. Adquirimos novas
máquinas de impressão digital capazes
de reinterpretar produtos naturais
como madeira, pedra e mármore e,
mais recentemente, procedemos à
instalação de um novo forno e prensas,
que permitem a produção de peças
em grandes formatos (90x90 em grés
porcelânico e 45x120 em monoporosa).
QUAIS AS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
DOS PRODUTOS MARGRES?
Os produtos Margres estão aptos a dar
resposta a ambientes tecnicamente mais
exigentes, sendo a solução ideal para
revestimento e pavimento de espaços
residenciais ou públicos, bem como de
zonas de alto tráfego. É também uma
marca vocacionada para arquitetos, daí as

assinatura centrada nas experiências
e nas vivências dos espaços.

Marco Mussini, presidente do Grupo Gres Panaria em Portugal,
destaca a Margres e a Love como marcas predominantes no mercado

suas coleções serem mais minimalistas
e com foco nas características técnicas.
Com uma vasta gama de soluções
que varia entre os 3 e os 20 mm
de espessura e uma larga oferta de
formatos – desde o 30x30 a 100x300
centímetros – a Margres emerge
agregada a altos padrões estéticos
prontos a dar resposta às exigentes
demandas da arquitetura moderna.
CONSEGUE NOMEAR ESPAÇOS
ONDE POSSAMOS ENCONTRAR
PRODUTOS MARGRES?
A nível nacional a Margres está
presente em várias obras de referência:
Aeroporto de Faro, as diversas stands
da rede PSA, o Hotel Myriad e várias
redes hospitalares, como o Hospital
da Arrábida ou o Centro Materno
Infantil, no Porto, entre outros.
QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DOS
PRODUTOS LOVE TILES E ONDE
PODEM SER APLICADOS?
A Love Tiles é vocacionada para o
mercado residencial. Os ambientes
apostam na cor, num design irreverente
e com forte componente gráfica. Pela

sua flexibilidade em gamas, cores,
formatos e integração de materiais
inovadores, assume-se como uma
solução de decoração que pretende
dar resposta às exigências de um
consumidor sofisticado. É também uma
marca focada nas pessoas, com uma

COMO SE DIFERENCIAM
ESTAS DUAS MARCAS?
São marcas complementares e
simultaneamente distintas. Pioneira
no mercado ibérico de produção
em grés porcelânico toda a massa, a
Margres oferece soluções técnicas de
alta qualidade e elevada resistência, o
que as torna ideais para a construção
de espaços comerciais e residenciais.
A Love Tiles, por sua vez, alterou a sua
assinatura de marca, para se centrar
numa oferta de soluções de decoração
que podem ser utilizadas não apenas
como elemento estrutural mas também
decorativo, permitindo sair das zonas
de aplicação habitual de cerâmica plana,
cozinha e instalações sanitárias, e chegar
também às outras áreas da casa. É uma
marca que se alimenta do design e das
tendências e destaca-se pela produção
de revestimentos em monoporosa
pasta branca de grande formato.

PRÉMIO MARGRES ARQUITETURA
2019 CHEGA AO MERCADO
INTERNACIONAL
O Prémio Marg res Arq uitetura fo i c ria do pela Ma rgres
como forma d e p remiar a excelênc ia . Este prém io de
arq uitetura b ienal visa d isting uir, pro m over e inc entiva r
o reconhecimento p úb lico de o bra s de evidente
q ualid ad e arq uitetónica q ue revelem c o erênc ia ,
inovação e s entid o estético, na a plic a ç ã o de m a teria is
cerâmicos d as gamas Kerlite e/o u L inea . Pela prim eira
vez, a p róxima ed ição s erá in terna c io na l, pa ra o bra s
construíd as em território naci o na l e interna c io na l, c o m
um p rémio monetário no valo r de 10.000 euros e um a
viagem a Itália. Mais info rm a ç õ es em :
https ://w w w. marg res.com/m a rgresa rquitec tura /
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Seleção de Argamassas
Colagem e Bet umação
de Cerâmica

Seleção de colagem e betumação da Weber
A Weber reforça a sua gama com soluções ajustadas e adaptadas às exigências do
do mercado. Alinha uma seleção capaz de fazer face a todas as necessidades, com
a qualidade e resultados que os proﬁssionais já conhecem.

* import amo-nos

A nossa seleção de argamassas de colagem e betumação:
weber.col renovation
weber.col rapid ﬂuid
weber.col rapid
weber.col azulejo
weber.col XXL
weber.col ferma
weber.col ferma multi
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weber.ﬁx premium
weber.col ﬂex XL
weber.col felx L
weber.col ﬂex M
weber.col ﬂex S
weber.col aquaplus
weber.col epoxy

weber.color art
weber.color ﬂex
weber.color premium
weber.color slim
weber.color epoxy

www.youtube.com/SGWeberPortugal
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