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História de capa
Fiel à tradição, este ano a Mapei patrocinou mais uma vez o Campeonato Mundial de 
Ciclismo de Estrada.
As competições mundiais decorreram em Emilia-Romagna de 24 a 27 de setembro, na 
pista do Autódromo Enzo e Dino Ferrari e em troços de estrada das colinas adjacentes sob 
a égide da União Ciclística Internacional, da qual Mapei é Main Sponsor. Os mundiais de 
estrada 2020 foram inicialmente programados na Suíça francófona, em Aigle-Martigny. 
A situação ligada à emergência Covid 19 obrigou os organizadores suíços a desistir e, em 
muito pouco tempo, o cenário do Campeonato do Mundo tornou-se a Emília Romagna, 
uma região onde a atividade e a tradição desportiva da Mapei estão profundamente 
enraizadas.
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Fiel à tradição, este ano a Mapei patrocinou mais uma vez o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada.
As competições mundiais decorreram em Emilia-Romagna de 24 a 27 de setembro, na pista do Autódromo Enzo e Dino 
Ferrari e em troços de estrada das colinas adjacentes sob a égide da União Ciclística Internacional, da qual Mapei é Main 
Sponsor. Os mundiais de estrada 2020 foram inicialmente programados na Suíça francófona, em Aigle-Martigny. A situação 
ligada à pandemia Covid 19 obrigou os organizadores suíços a desistir e, em muito pouco tempo, o cenário do Campeonato 
do Mundo tornou-se a Emília Romagna, uma região onde a atividade e a tradição desportiva da Mapei estão profundamente 
enraizadas. Realmente, a apenas alguns quilómetros de Imola, está o centro de distribuição Mapei de Sassuolo para atender 
e dar assistência aos clientes num distrito de cerâmica de fama mundial. Além disso, as filiais Adesital, Cercol e Mosaico+ têm 
a sua sede em Emilia Romagna. E, a nível desportivo, deve ser sublinhado que a Sassuolo Calcio é de propriedade da Mapei, 
como o Mapei Stadium-Città del Tricolore em Reggio Emilia.
“A Mapei está muito satisfeita por os Mundiais 2020 terem sido disputados em Itália, um país com uma grande tradição ciclís-
tica que nós também partilhamos”, declarou Veronica Squinzi, Diretora-Geral do Grupo Mapei. “A presença da Mapei como 
Main Sponsor UCI - prosseguiu Veronica Squinzi - confirma a forte ligação da empresa a este desporto, de que sempre foi 
uma grande apoiante e com que partilha os valores intrínsecos ao seu ADN e ao da nossa família”. Marco e Veronica Squinzi, 
ambos diretores executivos da Mapei, participaram no Gala Serata Mondiale no autódromo de Imola. “Estamos felizes por 
atribuir as camisolas mundias das corridas de estrada num território muito caro à Mapei, que tem sido o nosso Main Sponsor 
desde a edição de Varese 2008”, disse David Lappartient, Presidente da UCI.

MUNDIAL DE CICLISMO
A pandemia obrigou a organização a reduzir o programa dos Mundiais de Imola para apenas 4 competições. Em qualquer 
caso, as duas provas de contra-relógio individuais (uma masculina para profissionais, a outra feminina elite) e as duas corridas 
em linha (sempre homens e mulheres) foram transmitidas do primeiro ao último minuto nos 5 continentes. Foram 4 dias de 
grande ciclismo na televisão, com uma exposição contínua do logo, que apareceu em milhares de faixas e arcos insufláveis, 
painéis de premiação e conferências de imprensa, totens e material de comunicação. Mais uma vez a exposição Mapei na TV 
foi “planetária”.

Na Hospitality 
Mapei presença de 
VIPs e campeões 
que vestiram a 
camisola de cubos

DIREITA. Corrida profissional em linha e 
áreas Mapei à chegada e no Vip Lounge.
NESTA FOTOGRAFIA. Uma imagem do 
cronómetro

INICIATIVAS VÁRIAS

O PATROCÍNIO DAS COMPETIÇÕES MUNDIAIS 
CONTINUOU EM IMOLA 2020

Mundiais de Ciclismo: 
A Mapei renova a antiga paixão
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PÓDIO PARA ELLEN VAN DIJK 
E ELISA LONGO BORGHINI

Dois bronzes mundiais 
para Mapei Sport

HOSPITALITY PROGRAM
A Mapei recebeu os seus hóspedes em 
duas áreas Hospitality diferentes. No 
motorhome Mapei, situado a cerca de 
150 m da linha de chegada, havia ecrãs 
de TV, toldos e mesas para receber e 
entreter os convidados, que tinham a 
oportunidade de assistir às corridas ao 
vivo quase em contacto com os corre-
dores durante a sua passagem. Natu-
ralmente que a cor da área era o azul 
Mapei. Os convidados Mapei também 
tinham acesso à área Hospitality 
Vip, situada nos salões do Mu-
seu MAICC, com mesas reser-
vadas. Para a ocasião, a Mapei 
disponibilizou MAPESEPT GEL, 
higienizador de mãos, e MAPESEPT 
LIQUID, para desinfetar as superfícies 
das mesas. Os dois higienizadores fo-
ram também distribuídos com outros 
gadgets aos convidados da Mapei.
Em Imola 2020 para a Mapei, foi princi-
palmente Anna Calcaterra, do departa-
mento Marketing, quem coordenou o 
trabalho. Também estiveram presentes 
Stefano Ranghieri, Diretor de Marke-
ting e Comunicação do Grupo Mapei, 
Dr. Claudio Pecci do Mapei Sport com 
os Professores Andrea Morelli e Matteo 
Azzolini, responsáveis pelos testes e 
avaliações relativas ao ciclismo. 
O evento em Imola representou, como 
sempre, a ocasião de importantes rela-
ções públicas para o grupo Mapei. As 
entrevistas com os ex-grandes ciclistas 
da equipa Mapei, VIPs e dirigentes, pu-
blicadas em vários sociais Mapei tive-

ram muito sucesso.
INCRÍVEL HISTÓRIA MAPEI
Muitos campeões, que lotaram os lou-
nges de Imola durante os 4 dias da 

competição, dirigiram um pensamento 
comovente a Giorgio Squinzi e Adriana 
Spazzoli.
“Corri na equipa Mapei apenas em 97 e 
98 - declarou Gianni Bugno aos social 
Mapei - ou seja, nos últimos dois anos 
da minha carreira, porque antigamente 
tinha de cumprir contratos plurianuais 
assinados com outras equipas. Mesmo 
no final da minha carreira, senti-me 
perfeitamente à vontade na equipa Ma-
pei e com a família Squinzi. Encontrei 
um ambiente fantástico na Mapei. Fo-
ram para mim admiradores especiais”. 
Paolo Bettini, que competiu 4 tempo-
radas na Mapei, também visitou a área 
Mapei. Bettini na camisola Mapei tam-
bém ganhou dois Liège-Bastogne-Liè-
ge, o Grande Prémio de Zurique e um 
Campeonato do Mundo.
“O Dr. Squinzi tem sido fantástico co-

migo, como todo o ambiente Mapei 
- exclamou Paolo no microfone Ma-
pei - e lamento que uma corrida 
com a qual ele tanto se preocu-
pou, ou seja a Milano-Sanremo, 
tenha conseguido ganhá-la em 
2003, poucos meses depois de a 
Mapei ter deixado a competição”. 
Bettini triunfou no Campeonato 
do Mundo de 2006 e 2007. “O 
primeiro a chamar-me para os 

elogios - aponta Bettini - foi pre-
cisamente o Dr. Squinzi”.

A equipa Mapei representou uma 
revolução cultural para o ciclismo. 

Filippo Pozzato correu de 2000 a 
2002:  é o primeiro italiano que pas-

sou diretamente da categoria juniores 

A presença da Mapei 
como patrocinador 
principal confirma 
a forte ligação da 
empresa com o 
ciclismo

para o profissionalismo: “Foi sobretudo 
o Dr. Squinzi que me incentivou a jun-
tar-me à sua equipa sem competir en-
tre os amadores. Devo-lhe muito”.

UCI E OUTROS VIPS AO MICROFONE
No lounge, deram entrevistas a Mapei 
também Renato Di Rocco, vice-presi-
dente da UCI, Roberto Damiani, diretor 
desportivo da Mapei de 2000 a 2002, 
Letizia Paternoster, que realiza testes no 
Mapei Sport, o ex-campeão Francesco 
Moser, conhecido pelos seus múltiplos 
recordes da hora. Francesco também 
estabeleceu o recorde da hora “mas-
ter” em 1994, na Cidade do México, na 
carreira pós-competitiva. “Em ‘94 a par-
te interna da pista estava em péssimo 
estado - disse Moser - e Giorgio Squinzi 
pôs os produtos e a assistência técnica 
à minha disposição, reparando-a mag-
nificamente.”
Vittorio Adorni ganhou o Campeonato 
Mundial de Imola em 1968 e sempre foi 
um amigo da família Squinzi. “Fui eu e 
Ercole Baldini - explicou Adorni - que 
aproximámos o Dr. Squinzi do ciclismo. 
Em particular, Baldini, que organizou 
o contacto com Marco Giovannetti em 
maio de 1993, de que nasceu a equi-
pa que mais tarde dominou o mun-
do. E no meu período como diretor da 
UCI, convenci Giorgio a patrocinar o 
Campeonato do Mundo. Com Giorgio 
também partilhei a minha paixão pela 
ópera. Também vimos Beppe Saronni e 
Patrick Lefevere, ambos antigos direto-
res da equipa Mapei, e os ex-porta-es-
tandarte Andrea Tafi e Davide Bramati.

Nos Campeonatos Mundiais de Estrada em Imola também participaram 
atletas (homens e mulheres), que se submetem a testes de avaliação assisti-
dos pelo staff Mapei Sport de Olgiate Olona (Varese).
Entre os corredores que confiam na estrutura de que Claudio Pecci é dire-
tor responsável, os melhores resultados no “Dino e Enzo Ferrari” foram obti-
dos por duas raparigas, Ellen Van Dijk (Holanda) e a piemontesa Elisa Longo 
Borghini. Ambos fazem parte da equipa Trek-Segafredo catalogada World 
Tour da UCI e submetem-se aos testes supervisionados por Andrea Morelli, 
Matteo Azzolini e os outros especialistas do Mapei Sport durante os retiros co-
legiais. “ A gloriosa Van Dijk teve um acidente grave no ano passado - explica 
Morelli - e para recuperar fez um trabalho enorme. O terceiro lugar no pódio 
de Imola prova que ela voltou a exprimir-se a grandes níveis”.
No contra-relógio, a estrela holandesa Anna Van Der Breggen ganhou o 
ouro à frente de Marlen Reusser (Suíça). Conhecendo a história de Ellen Van 
Dijk (33 anos), há quem argumente que no contra-relógio, mais do que um 
bronze, o seu é um ouro fugido. Não se deve esquecer que Van Dijk venceu 
o Campeonato Mundial de contra-relógio em Florença 2013. Sobre a atuação 
de Ellen em Imola, Morelli explica: “Efetivamente, Ellen poderia expressar-se 
com mais vigor nos quilómetros introdutórios. Na primeira parte, ela tinha de 
ousar mais, ela poderia ter ganho o ouro”.
Em Imola Longo Borghini (classe ‘91) conquistou o bronze na corrida em li-
nha. Também no campeonato mundial em linha, Van Der Breggen ganhou. 
Depois Elisa e a outra super holandesa Annemiek Van Vleuten, perseguidoras 
imediatas, bateram-se pela medalha de prata no sprint final. E Van Vleuten 
prevaleceu. “Longo Borghini - declarou Paolo Bettini, formidável caçador de 
clássicos em camisola Mapei entre ‘99 e 2002 - apresentou-se a 250 metros 
da linha de chegada na frente de Van Vleuten, tornando-se uma referência 
preciosa para ela. Foi um erro, impostando o sprint de trás teria certamen-
te ganho a prata no sprint final”.  Estar à frente de Van Der Breggen e Van 
Vleuten significa ser precedida pelas melhores do mundo e também por isso, 
Morelli, Azzolini e os outros expoentes do Mapei Sport ficaram satisfeitos com 
o bronze de Elisa. E ficaram felizes também Paolo Slongo, treinador de Elisa, 
e Josu Larrazabal, responsável pela atuação de Trek-Segafredo, referência de 
Van Dijk para o treino de recuperação após a lesão. Luca Guercilena - diretor-
-geral da formação norte-americana - só pode orgulhar-se das suas raparigas.

EM BAIXO. Pódio feminino, da esquerda Van Vleuten, Van Der Breggen, 
Longo Borghini.

Filippo 
Ganna, 
campeão 
mundial de 
contra-
relógio.

INICIATIVAS VÁRIAS

Um evento “social”
O Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada 2020 em Imola 
foi seguido dia após dia, com lives, stories e posts dedicados nos 
diferentes canais sociais Mapei. Em particular, foram publicadas 32 
stories no Instagram, 10 posts e 19 lives no Facebook e 2 posts no 
Linkedin, com um tom mais institucional. Os posts, as entrevistas 
aos corredores, ex-atletas e clientes presentes no evento e as 
muitas histórias das performances desportivas e dos “behind the 
scenes” tiveram um amplo seguimento. Houve muitas interações, 
likes, comentários e partilhas dos utilizadores. As atividades sociais 
desenvolvidas durante a competição contribuíram para um aumento 
significativo dos followers.
As filiais Mapei também aceitaram com entusiasmo o convite para 
acompanharem o grande evento nos seus perfis. Algumas, como 
a Mapei Colômbia e a Mapei Panamá, também implementaram 
iniciativas próprias. Particularmente notável foi a iniciativa da Suíça 
que, a fim de utilizar as camisolas já adquiridas para os Mondiais que 
deveriam ter lugar em Aigle, organizou um leilão de caridade.
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MAPECOAT TNS 
RACE TRACK

Revestimento colorido à base de 
resina acrílica em dispersão aquosa de 
secagem rápida para a proteção de 
superfícies em betão e asfalto.

FICHA TÉCNICA

PROJETOS

FICHA TÉCNICA
Requalificação da 
Avenida Eng.º Ribeiro 
Pereira, Marginal Ribeira 
Brava - Tabua
Período de construção: 
2019-2020
Intervenção Mapei: 
fornecimento de produtos 
para e aplicação de 
pavimentos em resinas

Empreiteiro: 
Tecnovia Madeira
Sociedade de Empreitadas, 
S.A.
Projetista: 
Bravaplan - Planeamento e 
Engenharia Civil
Distribuidor Mapei:
Spitex II

Empresa aplicadora: 
Spitex II
Coordenação Mapei:
Miguel Duarte

PRODUTOS MAPEI
Aplicação de resinas: 
Mapecoat TNS Primer 
EPW
Mapecoat TNS Race Track

Para mais informações 
sobre os produtos Mapei, 
consultar o nosso site 
mapei.pt

pós treze anos de en-
cerramento por motivos de segurança, 
por risco de derrocadas, no passado 
mês de agosto foi inaugurada a reno-
vada Marginal de Ribeira Brava-Tabua, 
na Madeira. Executada pela Tecnovia 
Madeira em consórcio, a Empreitada 
de Requalificação da Avenida Enge-
nheiro Ribeiro Pereira, que liga a vila 
da Ribeira Brava à freguesia da Tabua, 
representou um investimento de cerca 
de 2.900.000 milhões de euros, fruto 
de um contrato-programa entre o Go-
verno Regional da Madeira e a Câmara 
Municipal da Ribeira Brava. Com uma 
extensão de cerca de 1.500 m, a obra 
inclui uma via de trânsito automóvel, 

no sentido de entrada na Vila da Ribei-
ra Brava, uma ciclovia, zona pedonal e 
um amplo espaço polivalente para a 
realização de vários eventos. A infraes-
trutura é protegida por três galerias de 
segurança, nas três zonas identificadas 
como de maior risco e que suportam 
desabamentos, que são encaminhados 
diretamente para a costa marítima.
Este projeto incluiu ainda a instalação 
de sismógrafos que trabalham sincro-
nizados com semáforos de emergência 
acionados sempre que se detete mo-
vimentações suficientes para pôr em 
causa a segurança.
Trata-se de um projeto muito ambi-
cionado pela população, que espera 
ver aumentar o movimento de trânsito 
para a frente-mar da Vila, com poten-

ciais benefícios para o comércio. Ao 
mesmo tempo, é uma obra que promo-
ve a mobilidade e lazer a uma magnífi-
ca orla marítima, em condições de se-
gurança. São estas duas componentes, 
lúdica e comercial, que trazem um valor 
ímpar a esta infraestrutura. 

A Mapei, em parceira com a Spitex II, 
contribuiu para a concetrização deste 
importante projeto regional com o for-
necimento e aplicação das resinas para 
a realização das ciclovias em toda a ex-
tensão da marginal. 
Após a preparação do suporte em be-
tão aplicação de um primário epóxi 
bicomponente em dispersão aquosa, 
MAPECOAT TNS PRIMER EPW. Poste-

As imagens demonstram os troços 
da Requalificação da Avenida Eng.º 
Ribeiro Pereira, a nova Marginal da  
Ribeira Brava

UMA NOVA 
CICLOVIA PARA 
A MARGINAL DA 
RIBEIRA BRAVA 

Madeira

A
rior aplicação de um revestimento acrí-
lico de base aquosa, colorido, formador 
de película, a base de água, para prote-
ger a superfície em betão sujeita a um 
alto tráfego, incluindo calçadas, acessí-
vel a veículos ou em instalações despor-
tivas como estádios, MAPECOAT TNS 
RACE TRACK.

Esta obra devolveu à comunidade um 
espaço totalmente renovado, que pro-
mete ser um lugar por excelência orien-
tado para a atividade física e lazer, com 
potencial para atrair visitantes de vários 
pontos da ilha, sobretudo da zona oeste, 
dada o seu potencial lúdico, desportivo 
e de recreação.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

Os sistemas em resina para pavimentos afirmaram-se 
“apenas” nas últimas décadas da história da construção, 
mas marcaram um claro ponto de viragem em termos 
de proteção e melhoria do desempenho das superfícies 
tratadas. 
Atualmente existem vários tipos de sistemas, que diferem 
na natureza dos materiais utilizados, espessuras, resistência 
química e física, propriedades antiderrapantes, propriedades 
elétricas, facilidade de desinfeção e muitas outras 
caraterísticas de modo a satisfazer requisitos específicos 
necessários para alguns tipos de sectores industriais.

Porque tende-se agora a dizer “sistema” e não 
“revestimento” em resina?
A palavra “sistema” é muito mais adequada, pois expressa 
o conceito de que a solução proposta e realizada não é 
uma simples camada de produto (um revestimento), mas 
uma combinação de várias camadas que, em conjunto, 
contribuem para obter o desempenho final, aplicadas de 
forma clara e específica do sistema em questão.

Posso aplicar um sistema em resina em todo o lado?
“Em todo o lado” provavelmente não, mas a história diz-nos 
que não existe praticamente nenhum sector industrial, 
terciário ou residencial onde ainda não tenha sido aplicado 
um sistema em resina para pavimentos.

Ótimo, então posso assentar um sistema em resina e 
esquecer-me de o manter?
Não. Um sistema bem concebido e realizado pode satisfazer 
as exigências de desempenho do pavimento tratado 
durante muito tempo, mas a manutenção é sempre 
necessária. Obviamente, existem sistemas que, comparados 
com outros, são mais fáceis de manter e mais resistentes às 
operações diárias de limpeza e higienização e caraterizam-
se por espessuras que tornam os intervalos entre as 
operações de manutenção reconstrutiva de rotina muito 
longos. Depende do tipo de sistema.

Então, quantos tipos de sistemas existem?
Os sistemas podem ser realizados com vários tipos de 
materiais, espessuras e camadas. Os produtos mais 
utilizados baseiam-se em resinas epóxi e de poliuretano, 
mas também existem misturas destas resinas com ligantes 
cimentícios que oferecem um desempenho muito especial. 
Em função do tipo de material, quantidade aplicada, 
estratigrafia e método de assentamento obtêm-se sistemas 
com os mais variados desempenhos. A norma UNI 10966, 
recentemente atualizada, dedica um capítulo inteiro a estes 
tópicos. 

Existem misturas de dois ligantes que parecem ser polos 
opostos, o cimento e uma resina sintética. Um exemplo?
O exemplo mais evidente são os produtos em poliuretano-
cimentícios, que misturam habilmente resinas de 
poliuretano, ligantes cimentícios e agregados de vários tipos. 
O que é fascinante nestes produtos é que os dois ligantes, 
mineral e orgânico, reagem e interagem um com o outro 
para criar um produto endurecido com uma resistência 
e desempenho excepcionais. E, para além da facilidade e 
do tempo ou intervalos de execução, estas soluções são o 
exemplo perfeito do que eu dizia antes sobre a manutenção 
e a vida útil do sistema. Os produtos da linha MAPEFLOOR 
CPU, onde CPU equivale a Cimento-Poliuretano, têm 
sido utilizados há uma década com ampla aprovação e 
satisfação. Realizam sistemas com espessuras variáveis de 3 
a 9 mm. A tecnologia na origem destes produtos remonta 
ao final dos anos 70, mas consolidou-se definitivamente 
nos últimos vinte anos nos sectores industriais onde as 
exigências em termos de resistência física, química, térmica, 
impermeabilização, rapidez de assentamento e manutenção 
são particularmente elevadas. Trata-se principalmente, mas 
não só, das indústrias alimentar, química e farmacêutica. 
Os sistemas poliuretano-cimentícios podem ter um 
acabamento liso ou áspero, graças à forma e tamanho 
particulares dos agregados às vezes contidos, caraterizando 
o pavimento com boas propriedades antiderrapantes e 
segurança de utilização.

Porquê esta variabilidade na espessura, de 3 a 9 mm? 
A espessura é muito importante para a resistência aos 
impactos e, acima de tudo, a inércia térmica. Os sistemas 
CPU MAPEFLOOR não só são resistentes a temperaturas 
elevadas uma vez em funcionamento - superiores às dos 
sistemas em resina tradicionais - mas também a alterações 
bruscas de temperatura, os chamados choques térmicos. 
Quanto maior for a espessura, maior será a temperatura 
máxima que o sistema pode suportar. Pode atingir até 
120°C!

 Posso comprar o material e aplicá-lo eu próprio?
Isto é absolutamente desaconselhado! Os sistemas em 
resina, e especialmente os sistemas poliuretano-cimentícios 
requerem conhecimentos, competências e equipamento 
para o assentamento que apenas uma equipa especializada 
pode possuir.

VERSÁTEIS E RESISTENTES, 
SÃO INDICADOS PARA 
TODOS OS TIPOS DE 
AMBIENTES, INDUSTRIAIS 
E RESIDENCIAIS

Sistemas em resina para pavimentos

Andrea Invernizzi. Linha pavimentos em resina, Mapei SpA

Engarrafamento de águas minerais - MAPEFLOOR CPU/HD.

Indústria de laticínios - MAPEFLOOR CPU/MF.

Processamento e embalagem de vegetais - MAPEFLOOR CPU/NZ.
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PROJETOS

ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 

PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO 

CPUCPUCPU
SISTEMAS DE ELEVADAS PRESTAÇÕES 
PARA PAVIMENTOS INDUSTRIAIS

Soluções duráveis, funcionais, de aplicação rápida e seguras, 
capazes de atender a todos os requisitos em ambientes da 
indústria alimentar

Produtos e sistemas Mapei para a construção de pavimentos 
em resina, com elevadas prestações mecânicas, resistentes às 
agressões químicas, ideais para a reparação rápida de pavimentos 
antigos e danificados e para a execução de novos.

Destilaria - Riga (Letónia)

Para mais informações, visite o nosso site em mapei.pt

Aplicação com Mapefloor CPU

FICHA TÉCNICA 
Entreposto Frigorífico das 
Velas de São Jorge,
Açores
Período de construção: 
2019-2020
Intervenção Mapei:
fornecimento de produtos 
para pavimentos industriais
Cliente: 
Lotaçor de Lotas dos Açores, 

S.A.
Projetista:
RC Consultores
Empresa Aplicadora: 
Spitex II
Distribuidor Mapei: 
Spitex II
Coordenador Mapei: 
Miguel Duarte

PRODUTOS MAPEI 
Pavimentos industriais:
Mapefloor CPU/RT
Mapefloor CPU/MF
Mapefloor CPU/COVE

Para mais informações 
sobre os produtos Mapei, 
consultar o nosso site 
mapei.pt

MAPEFLOOR CPU/RT

Argamassa tricomponente à base 
de poliuretano-cimento, de elevadas 
resistências química e mecânica, de 
aplicação fácil, para o revestimento de 
pavimentos industriais numa espessura 
compreendida entre 6 e 9 mm.
De acordo com as normas para o uso 
em ambientes de alimentação.

FICHA TÉCNICA

É TUDO OK, COM A MAPEI

ampliação e a total re-
qualificação do Entreposto Frigorífico 
das Velas, na ilha de São Jorge, veio pro-
porcionar uma melhoria significativa 
da capacidade industrial desta infraes-
trutura, por forma a favorecer a boa 
conservação do pescado capturado e 
descarregado na ilha e, consequente-
mente, para a sua valorização, contri-
buindo assim para o aumento do ren-
dimento dos armadores, pescadores e 
comerciantes de pescado. 
As redes de refrigeração, congelação e 
produção de gelo foram totalmente re-
modeladas, ficando o entreposto agora 
dotado de duas câmaras de conserva-
ção de congelados com capacidade 
total de 65 toneladas, uma câmara de 
conservação de refrigerados com ca-
pacidade para 20 toneladas, um túnel 
de congelação com capacidade para 10 
toneladas por ciclo, um equipamento 
com capacidade para produzir 2 tone-
ladas de gelo por dia e de armazenar 
até 10 toneladas e uma zona climatiza-
da para preparação e transformação de 
pescado com uma área de 40 m². 

O edifício foi dotado de um novo piso, 
com uma área superior a 100 m², para 
a colocação de toda a estrutura admi-
nistrativa de apoio à gestão e operação 
da instalação. O valor do investimento 
executado foi de cerca de 1 milhão de 
euros, integralmente financiado no 
âmbito do MAR 2020. 

A Mapei contribuiu para a concreti-
zação deste importante projeto com 
a realização de pavimentos interiores 
com sistemas à base de poliuretano ci-
mento. 

Pavimentos Interiores
Nas camaras frigorificas e de congela-
ção foi aplicado um acabamento com 
uma argamassa tricomponente à base 
de poliuretano cimento, de elevadas 
resistências química e mecânica, de 
aplicação fácil, para o revestimento de 
pavimentos industriais, MAPEFLOOR 
CPU/RT.
Nas zonas comuns foi aplicado um aca-
bamento com um revestimento à base 
de poliuretano cimento de elevada re-

Aplicação de produtos da linha Mapefloor.

ENTREPOSTO 
FRIGORÍFICO COM 
PAVIMENTO MAPEI

Ilha São Jorge, Açores

sistência química, MAPEFLOOR CPU/
MF. 
Na realização de rodapés (meias canas) 
foi aplicado uma argamassa tricompo-
nente à base de poliuretano cimento 
de elevada resistência química, MAPE-
FLOOR CPU/COVE.

A
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O PARECER DO ESPECIALISTA

A junta é um elemento fundamental do sistema definido, 
de acordo com o que consta na norma italiana UNI 11493-
1, revestimento cerâmico. A importância da junta pode ser 
avaliada de vários pontos de vista que podemos dividir em 
duas categorias principais: estética e técnica. Esses dois as-
petos devem ser levados em consideração e colaborar no 
resultado final.
Do nosso ponto de vista, o aspeto técnico da junta é priori-
tário, o que contribui para a durabilidade do revestimento 
cerâmico, reduzindo o risco de problemas como destaca-
mento, fissuras, falta de planeza; todas as condições que 
têm um efeito direto na esperança de vida do próprio la-
drilho.
Uma junta bem projetada e efetuada pode, de facto, con-
tribuir para a durabilidade de um revestimento cerâmico, 
pois a junta representa uma solução de continuidade da 
superfície do ladrilho que modifica seu módulo elástico, 
tornando o “ladrilho-junta” mais “deformável” e consequen-
temente capaz de suportar as tensões dimensionais a que 

Durabilidade, mas não só
As juntas oferecem outras vantagens do ponto de vista do 
desempenho técnico ao revestimento cerâmico. De facto, 
a junta torna as diferenças dimensionais entre os ladrilhos 
menos influentes e permite um melhor controlo do enchi-
mento regular e duradouro das próprias juntas, aumentan-
do a duração dos materiais utilizados para o enchimento, se-
jam cimentícios, acrílicos ou epóxis. Não menos importante 
é o aspeto estético das juntas que se obtém graças à fase 
executiva em que o técnico (o aplicador de revestimentos 
cerâmicos conforme definido pela norma UNI 11493-2) cum-
pre as indicações da legislação em termos de regularidade 
(planeza, retidão, diferença de altura, horizontalidade ou ver-
ticalidade) e a fase de selagem/enchimento das juntas, em 
que as características do produto utilizado se tornam fun-
damentais. Portanto, é importante contar com produtos de 
qualidade e com elevadas prestações, como as argamassas 
de betumação Mapei KERACOLOR, ULTRACOLOR PLUS, KE-
RAPOXY, FLEXCOLOR.

O produto mais adequado para cada junta
O tipo de produto será escolhido com base no desempenho 
esperado em função do campo de aplicação. Os betumes 
epóxis serão escolhidos no caso forem necessários produtos 
com absorção zero, elevada resistência química e elevada hi-
gienidade, como pavimentos industriais, cozinhas industriais, 
cantinas, laboratórios. Lembramos que todos os produtos 
pertencentes à família KERAPOXY permitem realizar pavi-
mentos, paredes, mesas de trabalho em conformidade com 
o sistema HACCP e com os requisitos do Regulamento CE nº. 
852/2004, sobre higiene de produtos alimentares. A betuma-
ção acrílica e cimentícia de elevadas prestações como FLE-
XCOLOR, KERACOLOR e ULTRACOLOR PLUS são normal-
mente utilizados em todos os ambientes onde se requer um 
produto de elevadsa prestações, sem atingir as características 
de um betume epóxi. Mesmo os betumes cimentícios ainda 
podem ser caracterizados por prestações como DropEffect 
(hidrorrepelência) ou BioBlock (anti-bolor).

Uma betumação de excelência
No caso do ULTRACOLOR PLUS, ponta de lança dos be-
tumes cimentícios Mapei, trata-se de uma argamassa de 

estará submetido durante a sua utilização. Um ladrilho ce-
râmico aplicado sem juntas (ou seja, com os ladrilhos em 
contacto uns com os outros) tem de facto um módulo de 
elástico (ou seja, uma rigidez ou deformabilidade) pratica-
mente igual ao de um ladrilho cerâmico grande; segue-se 
que a superfície ficará muito rígida e mais sujeita a rotu-
ra ou destacamento - comparada a um ladrilho com jun-
ta - no caso de instabilidade dimensional devido à retração 
higrométrica do suporte (não completamente curado no 
momento da aplicação), à expansão ou contração do su-
porte ou ladrilho (se sujeito a variações térmicas significa-
tivas), à deformabilidade da superfície de assentamento 
(devido à deformação por flexão), a vibrações ou recalques. 
Portanto, um revestimento caracterizado por um menor 
módulo elástico será mais capaz de absorver seus efeitos e 
reduzir o risco de quebra e/ou desprendimento. Conclui-se 
que a junta é de fundamental importância para salvaguar-
dar o revestimento cerâmico e influenciar favoravelmente a 
sua durabilidade.

KERACOLOR FF, 
KERACOLOR GG 
e KERACOLOR SF
Argamassas cimentícias 
pré-misturadas de elevadas 
prestações para a selagem 
de juntas de 4 a 15 mm.

ULTRACOLOR PLUS
Argamassa de elevadas 
prestações, modificada com 
polímero, antieflorescências, 
para a betumação de juntas de 
2 a 20 mm, de presa e secagem 
rápida, hidrorrepelente com 
DropEffect® e resistente ao bolor 
com tecnologia BioBlock®.

SÃO UM ELEMENTO CENTRAL PARA UMA BETUMAÇÃO DURÁVEL

JUNTAS ASSIM GANHA A 
QUALIDADE

Neste vídeo 
encontrará uma 
descrição
mais detalhada
do produto

elevadas prestações, modificada com polímero, antieflores-
cência para a betumação de juntas de 2 a 20 mm, de presa 
e secagem rápida, hidrorrepelente com DropEffect® resis-
tente a bolores com tecnologia BioBlock®, classe CG2 WA 
em conformidade com a norma UN EN13888 disponível em 
34 cores que seguem as principais tendências estéticas do 
mundo dos ladrilhos cerâmicos. É uma argamassa cimentí-
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KERAPOXY 
e KERAPOXY CQ

Argamassas para juntas e adesivos 
epóxi bicomponente antiácidas 

de elevadas prestações, para o 
assentamento e a betumação de 

ladrilhos cerâmicos e material pétreo 
(largura mínima da junta 3 mm).

FLEXCOLOR
Argamassa para junta polimérica 
em pasta pronto a usar para juntas 
de 2 a 10 mm, hidrorrepelente com 
Dropeffect® e anti-fungos com 
a tecnologia BioBlock® para a 
betumação de ladrilhos cerâmicos.

A betumação epóxi
Os betumes epóxis estão também ganhando espaço no 
mundo residencial. O aumento constante da dimensão 
dos ladrilhos, que vimos nos últimos anos, por um lado re-
duziu a área ocupada pelas juntas e por outro tornou mais 
importante o cumprimento das mesmas, dadas as maiores 
tensões induzidas pelos grandes formatos e dada a neces-
sidade de reduzir ao máximo a “rigidez” do próprio revesti-
mento. 
Um menor consumo com a mesma área de superfície e a 
introdução de betumes epóxis mais fáceis de usar (como 
KERAPOXY DESIGN e KERAPOXY CQ), têm favorecido a in-
trodução de juntas epóxis, historicamente ligados ao sector 
industrial, para o mundo residencial/comercial. Não é raro 
hoje em dia usar betumes epóxis mesmo em residências 
e lojas, ou pelo menos nos espaços mais “solicitados” como 
casas de banho e cozinhas onde uma betumação não ab-
sorvente, mais fácil de limpar e higienizar, é a solução de-
sejada. Lembramos aqui que KERAPOXY CQ é um produto 
certificado pela Universidade de Modena de acordo com a 
norma ISO 22196: 2007 como uma betumação protegido 
contra a formação e proliferação de microrganismos, por-
tanto particularmente adequado para uso em combinação 
com ladrilhos cerâmicos com características semelhantes, 
por exemplo em ambientes hospitalares, para obter uma 
superfície com elevado nível de higiene.
É claro que a junta desempenha um papel fundamental no 
projeto e realização de revestimentos cerâmicos. Por isso, é 
importante a realização de ladrilhos cerâmicos com juntas 
dimensionadas de acordo com as características específicas 
de cada projeto e as condições a que estará sujeita a superfí-
cie em funcionamento e de acordo com as normas em vigor 
(UNI 11493-1). Também é importante a escolha de produtos 
adequados para a selagem das juntas, que possuam carac-
terísticas e prestações mecânicas adequadas, atendendo 
às normas internacionais pertinentes. Por fim, os betumes 
Mapei são classificados como EC1 PLUS de acordo com o 
EMICODE emitido pelo GEV. Isso significa que os nossos 
produtos têm baixíssima emissão de compostos orgânicas 
voláteis e, portanto, são seguros para a saúde de quem os 
aplica e de quem vive nos ambientes onde foram aplicados.
Convidamos a contactar a assistência técnica Mapei para 
definir o produto mais adequado às suas necessidades.

Enrico Geronimi. Assistência Técnica Mapei SpA

cia de elevadas prestações, com características únicas, tais 
como:

■  Resistência ao bolor (tecnologia Bioblock®). Moléculas 
orgânicas especiais, distribuindo-se de maneira homogê-
nea na microestrutura da junta, evitam que a raiz forme os 
microrganismos responsáveis pelas alterações decorren-
tes dos bolores.

■  Hidrorrepelência (tecnologia DropEffect®). Reduz a ab-
sorção de água superficial. Hidrorrepelência e efeito gota.

■  Estabilidade e uniformidade de cor. O ligante hidráulico 
auto-hidratante especial garante cores uniformes e sem 
manchas, pois ULTRACOLOR PLUS não produz eflores-
cências. Os cimentos especiais de ULTRACOLOR PLUS 
durante o processo de hidratação não geram cristais de 
hidróxido de cálcio que dão origem a eflorescências.

■ Velocidade. Curtos tempos de espera para a limpeza e fácil 
acabamento. Tempos de espera curtos para a transitabili-
dade e a colocação em exercício do pavimento.

■  Fácil de limpar. Superfície final lisa e compacta, com baixa 
absorção de água e portanto fácil de limpar.

■  Resistência mecânica. Excelente resistência à abrasão, aos 
ciclos de gelo-desgelo, à flexão mesmo após os ciclos de 
gelo-desgelo e, portanto, excelente durabilidade.

■  Resistência aos raios UV. Mais de 34 cores são resistentes 
aos raios ultravioleta e agentes atmosféricos.

É TUDO OK, COM A MAPEI

As juntas mais bonitas são sempre Mapei. 5 coleções para todos os gostos e 4 produtos 
à prova de sujidade e bolor: Ultracolor Plus, Kerapoxy, Keracolor e Flexcolor.
Para pavimentos e revestimentos, deixe espaço aos betumes coloridos Mapei.

COM AS COLEÇÕES DE JUNTAS MAPEI

S E R E N O

T R A D I C I O N A L

N A T U R A L

R O M A N C E

G L A M O U R

 CRIE 
A SUA

O PARECER DO ESPECIALISTA

  Para mais informações, visite o nosso site em mapei.pt
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SAVOY PALACE 
Madeira

UM COLOSSO EM FRENTE AO MAR, INSPIRADO 
NA MADEIRA

SAVOY PALACE, último mem-
bro da colecção de hotéis de luxo The 
Leading Hotels of the World, é um 5 
estrelas superior repleto de história 
e tradição, mas que proporciona um 
ambiente de luxo, requinte, confor-
to contemporâneo e hospitalidade. A 
cerca de 20 minutos do aeroporto in-
ternacional da Madeira Cristiano Ro-
naldo, em plena Avenida do Infante 
e a escassos metros a pé do centro e 
da marina, o SAVOY PALACE tem uma 
localização privilegiada, com vista pa-
norâmica para o Oceano Atlântico e 
para a cidade do Funchal. Foi aqui que 

durante muito tempo esteve o Savoy 
Classic, construído em 1912 e procura-
do durante décadas pela aristocracia 
internacional. Desses tempos, resta-
ram alguns objectos e mobiliário que 
a designer madeirense Nini Andrade 
Silva, responsável pelo design de inte-
riores do hotel, fez questão de manter. 
O projeto deste edifício majestoso com 
formato ondulante é assinado pelos 
gabinetes Saraiva + Associados e RH+ 
Arquitectos, cuja ideia foi de manter a 
memória do passado, sem deixar de 
olhar para o futuro. A estrutura é com-
posta por 17 andares com 309 quartos 
e 43 suítes, das quais 14 pool suites, e 
duas suítes presidenciais com piscina. 
Esta nova unidade de luxo tem tam-

bém, seis piscinas, cinco restaurantes, 
três bares e salas de conferência com 
capacidade até mil pessoas, mas so-
bretudo, o Laurea Spa (uma homena-
gem à floresta Laurissilva), que entra 
provavelmente para a lista dos maiores 
do país. São 3.100 metros quadrados 
que contêm 11 salas de tratamento, 
um champagne & nails bar, salão de 
beleza, sala de haloterapia, hidromas-
sagem, sauna, banho turco, fonte de 
gelo e uma piscina interior aquecida.
A apontar para o céu surge também o 
Galáxia Skyfood e Skybar (com eleva-
dor direto para os passantes na aveni-
da).  O design interior do hotel é uma 
homenagem à ilha da Madeira, com 
pormenores como a floresta laurissilva, 

PROJETOS

as grutas do SPA, uma clara referência 
à geologia da ilha, o bordado madeira 
no lobby e nos quartos e vista do céu e 
das estrelas no bar.

A Mapei e o seu parceiro Spitex II, con-
tribuíram para a concretização deste 
importante projeto com o fornecimen-
to e aplicação de vários sistemas: uma 
emulsão betuminosa nas paredes ex-
teriores da entrada; a reabilitação de 
alguns elementos em betão; a imper-
meabilização das coberturas, terraços, 
varandas, piscinas interiores e exterio-
res, spa e casas de banho dos quartos 
e suites; a colagem e betumação das 
juntas de revestimento cerâmico e 
pastilha de vidro nas coberturas, va-
randas, terraços, paredes interiores, 
casas de banho, spa, piscinas interiores 
e exteriores; os pavimentos em resina 
epoxy nas cozinhas e nos restaurantes 
e bares.

Paredes exteriores e interiores
Nas paredes exteriores da entra-
da principal do hotel foi aplicada a 
emulsão betuminosa impermeabili-
zante, PLASTIMUL. 
Para a colagem dos revestimentos 
cerâmicos nas fachadas exteriores e 
paredes interiores, foi aplicado um 
adesivo cimentício de deslizamento 
vertical nulo, KERABOND T, misturado 
com latéx elástico, ISOLASTIC, sendo 
que para a betumação de juntas apli-
cou-se uma argamassa de elevadas 
prestações, modificada com polímero, 
anti eflorescências, de presa e secagem 
rápidas, ULTRACOLOR PLUS. As jun-
tas de controlo, juntas de dilatação e 
juntas perimetrais foram preenchidas 
com um vedante e adesivo de poliu-
retano monocomponente tixotrópico 
com elevado módulo de elasticidade e 
de endurecimento rápido, MAPEFLEX 
PU 45 FT e por um selante elástico 
híbrido de elevado módulo elástico e 
pintável, MAPEFLEX MS45.

Cobertura, varandas e terraços
Para a impermeabilização destes 
ambientes a solução aplicada foi o 
MAPELASTIC, uma argamassa ci-
mentícia bicomponente elástica. De 
acordo com as especificações técni-
cas, aplicou-se uma primeira camada 
“a zero” do produto sobre o suporte. 
Estendeu-se sobre a primeira cama-
da uma segunda camada com cerca 
de 1 mm de espessura. Nesta camada 
foi embebida a rede em fibra de vidro 
resistente aos álcalis do cimento, MAP-
ENET P. Seguidamente procedeu-se à 
aplicação de uma 2° demão de MAPE-
LASTIC com pelo menos 1 mm de es-
pessura. Nas juntas de ligação entre 

o
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Mapefloor System 32

Para mais informações sobre 
os produtos Mapei, consultar 
o nosso site www.mapei.pt

FICHA TÉCNICA 
Savoy Palace,
Madeira
Período de construção: 
2017-2020
Intervenção Mapei:
fornecimento de 
produtos para soluções 
de impermeabilização, 
assentamento de cerâmica e 
pavimento contínuos

Cliente: 
Savoye Hotels & Resorts
Empreiteiro:
AFA
Empresa Aplicadora: 
Spitex II
Distribuidor Mapei: 
Spitex II
Coordenador Mapei: 
Miguel Duarte

PRODUTOS MAPEI 
Impermeabilização:
Mapelastic, Mapelastic 
Smart, Mapeband Easy, 
Mapegum WPS
Betumação de juntas:
Ultracolor Plus, Mapesil AC
Pavimentos contínuos:
Mapefloor I300 SL, 
Mapefloor I910, 

ULTRACOLOR PLUS

Argamassa de elevadas prestações, 
modificada com polímero, 
antieflorescências, para a betumação 
de juntas de 2 a 20 mm, de presa e 
secagem rápida, hidrorrepelente com 
DropEffect® e resistente ao bolor com 
tecnologia BioBlock®.

FICHA TÉCNICA

PROJETOS

IMAGENS.  
Aplicação dos produtos 
Mapei em várias áreas  

superfícies horizontais e verticais foi 
aplicado o MAPEBAND EASY, uma fita 
revestida com borracha com feltro re-
sistente aos álcalis. 
Após a secagem da camada imper-
meabilizante, foi realizado o assenta-
mento do revestimento cerâmico. 
Neste caso, aplicou-se um adesivo ci-
mentício de elevadas prestações, de 
deslizamento vertical nulo e tempo 
aberto alongado, deformável, para 
ladrilhos cerâmicos e material pétreo, 
KERAFLEX EXTRA S1, sendo que para a 
betumação das juntas a solução apli-
cada foi o ULTRACOLOR PLUS. Para se-
lagem elástica de juntas, realizada em 
correspondência dos ângulos, arestas, 
mudanças de pendentes, foi aplicado 
um selante silicónico de reticulação 
acética, resistente ao bolor, isento de 
solventes, MAPESIL AC.

Piscinas exteriores, interiores e SPAs
Para a impermeabilização destes 
ambientes foi escolhida mais uma 
solução da família MAPELASTIC, o 
MAPELASTIC SMART, cuja mais-valia, 
relativamente à solução tradicional, 
é representada pela sua modalidade 
de aplicação a rolo ou pincel. Assim 
como para o MAPELASTIC, foi aplica-
do numa espessura de 2 mm, realiza-
da com duas camadas e embebendo 
na primeira ainda fresca a rede em 
fibra de vidro resistente aos álcalis do 
cimento MAPENET P. Também neste 
caso, nas juntas de ligação entre su-
perfícies horizontais e verticais foi apli-
cado o MAPEBAND EASY. 
Depois da secagem do MAPELASTIC 
SMART, tratando-se de piscinas e SPA, 
o sistema de assentamento e betu-
mação foi completamente distinto, 
uma vez que estes ambientes requer-

em outras resistências mecânicas e 
químicas. Neste caso, o assentamento 
da pastilha de vidro foi realizada com 
o ELASTORAPID, adesivo cimentício 
de aderência melhorada, tempo ab-
erto alongado, deslizamento vertical 
nulo, secagem rápida e altamente 
deformável, da classe C2 FTE S2, sen-
do que para a betumação das juntas 
foi utilizada uma argamassa epóxi bi-
componente antiácida, KERAPOXY CQ. 
Para a selagem elástica manteve-se a 
solução MAPESIL AC.

Casas de banho
Para a impermeabilização das pare-
des das casas de banho dos quartos, 
sendo realizadas em gesso cartona-
do, foi necessário recorrer a outra 
solução: aplicou-se previamente um 
primário de base acrílica, PRIMER G 
e na intersecção do plano horizon-
tal com o plano vertical foi aplicado o 
MAPEBAND EASY. Após secagem do 
primário, aplicaram-se duas demãos 
de MAPEGUM WPS, uma membra-
na elástica líquida, pronta a usar, de 
secagem rápida. 
Estando no interior, para o assenta-
mento de revestimento cerâmico sobre 
o MAPEGUM WPS, aplicou-se um ade-
sivo cimentício de elevadas prestações, 
de deslizamento vertical nulo e tem-
po aberto alongado, deformável, para 
ladrilhos cerâmicos e material pétreo, 
KERAFLEX. Para a betumação e se-
lagem das juntas foi mais uma vez uti-
lizada a solução ULTRACOLOR PLUS + 
MAPESIL AC. 

Pavimentos interiores
Zonas técnicas: numa das zonas técni-
cas do hotel foi realizada uma betonilha 
com aplicação do TOPCEM, um ligante 
hidráulico especial para betonilhas, de 
presa normal e secagem rápida, de re-
tração controlada.
Corredores e Quartos: Nas zonas de 
maior passagem, foi executada a reg-
ularização de frações de pavimentos 
com uma argamassa autonivelante 
de endurecimento ultra-rápido para 
espessuras máximas até 10 mm, UL-

TRAPAN ECO e até 40 mm com UL-
TRAPLAN MAXI, com prévia aplicação 
de primário, PRIMER G.
Cozinhas: para os pavimentos das 
cozinhas era necessária uma solução 
antiderrapante, resistente ao tráfego 
médio pesado e com uma elevada 
resistência química. Neste caso, so-
bre um suporte cimentício dotado de 
barreira a vapor, aplicou-se o MAPE-
FLOOR SYSTEM 32, um revestimento 
multicamadas, com espessuras com-
preendidas entre 3 e 3,5 mm.
Restaurantes e bares: outra solução 
da linha Pavimentos Industriais foi 
necessária para satisfazer as exigência 
técnicas e estéticas requeridas para os 
pavimentos dos restaurantes e bares. 
Neste caso, a solução aplicada foi com-
posta pelos seguintes produtos: um 
primário epóxi bicomponente com 
fíller isento de solventes, PRIMER SN, 
misturado com o MAPECOLOR PASTE 
e com 4Kg de QUARZO 0,5; um for-
mulado epóxi bicomponente, multiu-
sos, de cor neutra, MAPEFLOOR I300 
SL, oportunamente preparado com a 
adição do da MAPECOLOR PASTE; um 
ligante epóxi bicomponente, MAPE-
FLOOR I 910, com a adição de um 
brilhante colorido metalizado à base 
de poliéster, alumínio e resina epóxi, 
MAPEGLITTER na cor prata.
A aplicação foi realizada seguindo as 
instruções técnicas, ou seja: verteu-se 
o produto PRIMER SN, misturado 
com MAPECOLOR PASTE e 4 kg de 
QUARZO 0,5 sobre o pavimento e es-
palhou-se uniformemente com rolo 
liso. Enquanto o produto esteve fres-
co, polvilhou-se com QUARZO 0,5 até 
à saturação. Após o endurecimento 
removeu-se a areia em excesso e pó 
mediante aspiração. Seguidamente 
aplicou-se MAPEFLOOR I300 SL mis-
turado com MAPECOLOR PASTE, de 
modo uniforme e contínuo mediante 
rolo de pelo médio tendo cuidado 
de cruzar as demãos para obter uma 
superfície sem defeitos. Por fim, apli-
cou-se um acabamento protetor e 
decorativo, MAPEFLOOR I 910, com a 
adição do MAPEGLITTER na cor prata.
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JOGO DE EQUIPA

Luís e Américo Gomes, fundadores

Nós-Norte

undada em 1989, pelos irmãos 
Luís e Américo Gomes, a Nós-Norte é 
uma empresa localizada estrategica-
mente na fronteira dos concelhos de 
Braga e Famalicão, dedica-se à comer-
cialização de materiais de construção. 
Desde o início da sua atividade, a em-
presa tem crescido sempre com uma 
enorme preocupação: a sua sustenta-
bilidade! 
Se numa fase inicial do seu percurso 
o seu crescimento foi muito alavan-
cado por um conjunto de clientes, os 
chamados “grandes empreiteiros”, a 
verdade é que, numa atitude de an-
tecipação à grande crise económica e 
financeira que ocorreu em 2008, e que 
muito afetou o setor da construção 
civil, apostou na diversificação da sua 
carteira de clientes acompanhada na 
diversificação dos seus mercados de 
atuação, investindo claramente numa 

comunicação direcionada para o clien-
te final e, a par disso, tendo iniciado o 
seu processo de internacionalização.
A aposta no mercado interno passou 
pela adaptação ao novo mercado da 
renovação e da reabilitação e claro 
com a consequente diversificação da 
carteira de clientes, que foi essencial 
para a sua sustentabilidade.
No mercado externo, a Nós-Norte in-
vestiu no mercado africano, instalan-
do-se em 2009 na província do Huam-
bo, Angola, atuando com a mesma 
área de negócio, tendo posteriormen-
te investido na produção de cozinhas, 
roupeiros e mobiliário em geral, fruto 
da produção duma unidade de carpin-
taria local própria. 
A Nós-Norte percebeu que seu gran-
de foco seria oferecer ao mercado um 
serviço de excelência. Como tal, foi im-
portante não investir em outras áreas 
de negócio afim de evitar o risco de 
se dispersar do que acha primordial, o 
atendimento. E assim foi, a sua aposta 
foi crescer sobretudo, não em dimen-
são, mas, na qualidade do serviço pres-
tado. O atendimento personalizado, 
acompanhado de serviços de elevada 
competência no aconselhamento téc-

nico, entregas e pós-venda, são funda-
mentais para a sua diferenciação no 
mercado. 
Para isso, estrategicamente, a Nós-
-Norte tem trabalhado com os melho-
res parceiros do mercado, dos quais 
se destaca a Mapei, não só pela sua 
vasta gama de produtos que oferece, 
mas acima de tudo pela qualidade dos 
mesmos. A juntar a tudo isto, a sua dis-
ponibilidade para acompanhar todos 
os projetos dos seus clientes, garante 
à Nós-Norte um serviço de qualida-
de, fundamental para a fidelização do 
cliente.
Com um volume de faturação perto 
dos 3 milhões de euros, a Nós-Norte é 
uma empresa certificada desde 2012, 
cumprindo os requisitos da norma ISO 
9001:2015. Ao longo dos anos tem sido 
distinguida com o certificado de PME 
líder, pela qualidade do seu desempe-
nho e perfil de risco.
Relativamente ao futuro, a Nós-Norte 
aponta dois grandes desafios, a sua 
sustentabilidade perante a crise gera-
da pela pandemia Covid19 e a conse-
quente aceleração da digitalização da 
economia. 
O setor da construção está a revelar 

uma significativa resiliência perante o 
impacto do atual surto pandémico na 
atividade económica, com os princi-
pais indicadores setoriais a manterem-
-se mais positivos do que os apurados 
para a generalidade da economia. No 
entanto, o ano de 2021 será um ano 
difícil, de muita indefinição, motivado 
pela pandemia sendo que a evolução 
do setor dependerá, muito, das medi-
das de recuperação económica que 
vierem a ser adotadas. 

O outro grande desafio tem haver com 
aceleração da transformação digital 
que a crise da pandemia nos trouxe.  A 
transformação digital está a criar uma 
oportunidade para a Nós-Norte na for-
ma como usa as tecnologias, as pes-
soas e os processos em prol dos seus 
negócios. Esta aceleração na mudança 
do comportamento dos clientes está 
a ser o foco central de todos os seus 
processos. Com a evolução da tecno-
logia e o acesso à internet, sobretudo 

através do mobile, tornaram os consu-
midores autênticos seres digitais e os 
smartphones transformaram-se em 
verdadeiras extensões dos seus corpos. 
O Marketing Digital tem sido a ferra-
menta de comunicação imprescindí-
vel para atrair estes novos clientes e 
desenvolver a sua identidade. A Nós-
-Norte está consciente que, investindo 
nesse sentido, conseguirá posicionar-
-se num patamar superior que lhes 
permitirá conquistar novas vendas.F

UM CRESCIMENTO BASEADO NA QUALIDADE DO SERVIÇO
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COLABORAÇÃO ENTRE ITÁLIA, ALEMANHA, ISRAEL (E MAPEI) PARA UM 
MAPA ESPECIAL EM PEDRA DOS LUGARES DA VIDA DE JESUS

O MOSAICO GUIA OS 
PEREGRINOS PARA A GALILEIA

Israel

Em Magdala, um lugar israelita men-
cionado na Bíblia como o lugar de nas-
cimento de Maria Madalena, surge um 
novo centro de acolhimento para os 
peregrinos. Nesta zona também foram 
encontrados os restos de uma sinago-
ga da época de Jesus. Juntamente com 
outras obras de arte, o novo centro aco-
lhe um grande mapa realizado em mo-
saico e posicionado no centro de uma 
praça diante do Lago Tiberíades. A obra, 
com um diâmetro de mais de 12 m, traz 

a assinatura da artista Maria Fernandez 
e intitula-se “Map of Galilee”: é a repre-
sentação geográfica da antiga Galileia, 
ou seja, o território que se estendia en-
tre o Mar Mediterrâneo e os Montes Go-
lan no tempo de Jesus.
O mapa é uma obra iconográfica de fé, 
cultura e história que pretende ajudar 
em Magdala, um lugar israelita men-
cionado na Bíblia como o lugar de nas-
cimento de Maria Madalena, surge um 
novo centro de acolhimento para os 

O mosaico “Mapa da 
Galileia” reproduz um 
mapa que pode ajudar os 
peregrinos a orientarem-se 
na Terra Santa.

Os desafios ligados à criação desta 
calçada foram determinados pela 
sua grande dimensão (mais de 12 
m), a quantidade das pedras (mais 
de 1,5 milhões) e os diferentes 
tipos de mármore (de pelo menos 
6 países diferentes). A Assistên-
cia Técnica Mapei recomendou 
produtos capazes de responder a 
estas exigências, tendo também em 
conta as condições climáticas em 
Israel. Em particular, recomendou 
adesivos e betumes para juntas de 
elevado desempenho.

Problemas e soluções

peregrinos. Nesta zona também foram 
encontrados os restos de uma sinago-
ga da época de Jesus. Juntamente com 
outras obras de arte, o novo centro aco-
lhe um grande mapa realizado em mo-
saico e posicionado no centro de uma 
praça diante do Lago Tiberíades. A obra, 
com um diâmetro de mais de 12 m, traz 
a assinatura da artista Maria Fernandez 
e intitula-se “Map of Galilee”: é a repre-
sentação geográfica da antiga Galileia, 
ou seja, o território que se estendia en-
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tre o Mar Mediterrâneo e os Montes Go-
lan no tempo de Jesus.
O mapa é uma obra iconográfica de fé, 
cultura e história que pretende ajudar 
os peregrinos a identificar os lugares 
mais importantes da Terra Santa. São 
ilustrados lugares e eventos de forte 
valor religioso, como as “estações” da 
vida de Cristo e os lugares onde Jesus 
viveu e pregou. Mas também os peixes 
do Lago Tiberíades e muitos motivos 
decorativos como pombas, escorpiões 
e palmeiras.

Uma pedra após outra: arte do 
mosaico para especialistas
A artista optou por diferentes tipos de 
mármore, um tipo de pedra que ela 
considera particularmente “quente”. 
Mármore nobre vindo não só de Itália, 
Espanha e Portugal, mas também da 
Índia, Brasil e até de Solnhofen, na Ale-
manha, uma vez que a artista, de ori-
gem chilena, tem o seu atelier em Burg 
Engelsdorf, Renânia do Norte-Vestefá-
lia. Na escolha dos materiais pétreos e 
na realização do mosaico Maria Fernan-
dez contou com o apoio de especialis-
tas italianos da Escola de Mosaicos de 
Friuli, com sede em Spilimbergo, perto 
de Udine. A participação da especialista 
Clementina Manzo foi significativa, cuja 
grande experiência e motivação contri-
buíram de forma fundamental para a 
realização da obra.
A realização de cerca de 1,5 milhões 
de pedra de calçada foi realizada em 
Burg Engelsdorf graças a um trabalho 

KERAFLEX MAXI S1

Adesivo cimentício de elevadas 
prestações, de deslizamento vertical 
nulo e tempo aberto alongado, 
deformável, com a tecnologia Low Dust, 
para ladrilhos cerâmicos e material 
pétreo; particularmente indicado para 
o assentamento de grés porcelânico 
e pedra natural de grande formato 
(espessura do adesivo de 3 a 15 mm).

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA 
Mapa de Galileia, Centro de 
acolhimento de peregrinos de 
Magdala (Israel)
Artista: Maria Fernandez
Ano de realização: 2019
Coordenação Mapei: Ingo Kliss 
e Patric Borgans (Mapei
GmbH, Germany) 
Fotografia: art-engelsdorf

PRODUTOS MAPEI 
Assentamento de mosaico: Adesilex 
P9, Isolastic
Betumação das juntas: Keracolor GG, 
Fugolastic
Colagem de fragmentos de argila: 
Keraflex Maxi S1

Para mais informações sobre os 
produtos Mapei, consultar o nosso 
site mapei.pt 

manual preciso e laborioso. As lastras 
maiores foram cortadas em peças mais 
pequenas, que foram depois partidas e 
reduzidas em segmentos do tamanho 
de uma unha e, em alguns casos, com 
uma espessura de poucos milímetros. 
Cada pedra obteve assim aquele mara-
vilhoso aspeto que depois mostraria na 
obra completa. Posteriormente cada 
peça foi colada num tecido que repro-
duzia o motivo a realizar, de modo a 
que o mosaico assumisse a forma pre-
tendida. O que, uma vez concluída a 
obra, cria a sensação da obra completa 
são na realidade mais de 220 calçadas 
diferentes que foram desmontadas 
para serem remontadas em Israel após 
uma viagem de 3.000 km. 

Soluções ideais de assentamento da 
Mapei 
O assentamento das pedras da calçada 

foi efetuado sob a supervisão da Assis-
tência Técnica da Mapei GmbH (Alema-
nha), que já tinha efetuado testes sobre 
o tipo de adesivo e betumação a utilizar 
no momento da colagem e realização 
das juntas. Também tendo em consi-
deração as particularidades climáticas 
de Israel, o assentamento do mosaico 
foi realizado com ADESILEX P9, adesivo 
cimentício melhorado de deslizamen-
to vertical nulo e com tempo aberto 
alongado, misturado neste caso com 
látex elástico ISOLASTIC. Este sistema 
adesivo é utilizado para facilitar o assen-
tamento em caso de temperaturas ou 
níveis de humidade superiores ao nor-
mal. Para a betumação das juntas, op-
tou-se por KERACOLOR GG, argamassa 
cimentícia de elevadas prestações, mo-
dificada com polímero, misturada com 
FUGOLASTIC, aditivo polimérico espe-
cial à base de resinas sintéticas, para 

melhorar as caraterísticas finais, atin-
gindo uma resistência adequada mes-
mo em condições de funcionamento 
severas.

Outras obras para além do mosaico 
Paralelamente ao mosaico, Maria Fer-
nandez também realizou, sempre para 
o Centro de Receção dos Peregrinos, 
duas fontes com motivos de peixes e 
uma coluna com mais de 6 m de altura 
em blocos de mármore. Nesta última, a 
artista quis acrescentar insertos realiza-
dos a partir de fragmentos de argila en-
contrados in situ e datados de há mais 
de 2000 anos. A colagem foi efetuada 
com o adesivo cementício de elevado 
ponto de branco e de elevadas presta-
ções de deslizamento vertical nulo KE-
RAFLEX MAXI S1.

Para além do mosaico, Maria 
Fernandez realizou duas fontes 
com motivos de peixes e uma 
coluna com mais de 6 m de 
altura, realizada com blocos de 
mármore e insertos em barro 
colados com KERAFLEX MAXI S1.

Lastras de mármore de vários tipos e 
origens foram cortadas em peças cada 
vez mais pequenas a fim de obter 1,5 
milhões de peças de mosaico.
Os ladrilhos foram utilizados primeiro 
na Alemanha para compor o motivo 
da obra, depois decompostas, enviadas 
para Israel e remontadas lá para formar 
o mosaico.

Este artigo foi extraído de Realtà 
Mapei Deutschland nº25, revista 
editada pela Mapei GmbH 
(Alemanha), à qual agradecemos.

PROJETOS
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toda a história do Judaísmo e do Cristianismo. Mas 
também para os muçulmanos o mapa é interessante 
porque aqui também estão representados lugares 
importantes para a história da Palestina. A mim 
juntaram-se especialistas como arqueólogos e 
teólogos para caraterizar os lugares de modo a 
permitir aos peregrinos de todo o mundo orientarem-
se. A obra não pretende ser um mapa geográfico 
exato, mas uma composição caraterizada por 
liberdade artística, mesmo na representação da flora e 
fauna da Galileia.

Porque escolheu ladrilhos em pedra 
para a realização do mosaico? Tem 
acumulado experiência com este 
tipo de material em outras obras 
anteriores? E porque decidiu pelo 
mármore?
Já tinha realizado vários mosaicos com 
uma técnica diferente, não de pedra, 
mas em vidro. Já tinha trabalhado com 
mármore, mas principalmente para 
esculturas, por exemplo, para o Vaticano.  
Fascina-me o “calor” do mármore, 
comparado com outros tipos de pedra 
mais “duras” como o granito ou o 
basalto.
Também gosto da variedade de cores, 

além das diferentes veias que asseguram uma 
maravilhosa vivacidade.

Como nasceu a colaboração com a Mapei? Como a 
ajudaram os peritos de aplicação da Mapei?
Colaboro há muito tempo com a Mapei e os peritos da 
empresa souberam sempre aconselhar-me bem sobre 
os produtos mais adequados para as minhas obras. 
O mesmo aconteceu com o mosaico de Magdala. 
Juntamente com os mestres mosaicistas e técnicos da 
Mapei, formámos uma grande equipa.

Como conseguiu a missão do Mosaico de Magdala? 
Tem uma relação especial com a Terra Santa e com 
a história bíblica?
Há seis anos colaborei no projeto Magdala, 
chegando a conhecê-lo desde as primeiras fases. 
Tive a oportunidade de entrar em contacto com as 
pessoas que são responsáveis pelo mesmo, que me 
conheciam e conheciam o meu trabalho e que mais 
tarde me pediram para desenvolver uma obra para 
a área exterior do novo centro de acolhimento de 
peregrinos.

Qual é o tema principal da sua 
obra? O que a inspirou?
A exigência principal era atrair os 
grandes grupos de peregrinos 
para um ponto central através de 
um tema que “fala” com todos, 
nomeadamente o Cristianismo e o 
Judaísmo.  Inspirei-me nos mosaicos 
bizantinos e romanos, que se 
encontram nas primeiras basílicas 
da antiga Roma.  O mosaico é um 
material típico da arte dos tempos 
dos antigos romanos. E também, 
a ideia de um mapa foi inspirada 
pelo famoso “Mapa Madaba”, um 
mapa em mosaico que remonta 
ao século VI D.C., parte de um mosaico tardo-
antigo que se encontra na Igreja de São Jorge em 
Madaba, na Jordânia atual. O Mosaico de Madaba é a 
representação geográfica mais antiga que reproduz a 
chamada “Terra Santa” e Jerusalém.

O que queria reproduzir exatamente com a sua 
obra? Um antigo mapa geográfico ou uma história 
bíblica?
A ideia original era um mapa geográfico com que 
os peregrinos que chegassem a Magdala pudessem 
orientar-se. Mas não é só isso. Através das referências 
a muitos lugares bíblicos está também representada 

MARIA FERNANDEZ, A ARTISTA QUE REALIZOU A 
CALÇADA DE MAGDALA

Escolhi o mármore 
por causa do seu 
calor e pela variedade 
de cores

A obra não 
pretende ser um 
mapa geográfico 
preciso, mas sim 
uma composição 
artística livre; isto 
também se aplica 
à forma como a 
flora e a fauna 
da Galileia são 
representadas.

ENTREVISTA

Para mais informações, visite o nosso site mapei.pt



família, será prosseguida para atingir 
objetivos mais importantes e ambicio-
sos. Vejo jogadores mais unidos que 
acreditam poder alcançar o resultado 
e, se acreditas, terás sucesso.  Precisa-
mos de recursos. Ter investido em pes-
soas e jovens para se tornarem parte da 
equipa Sassuolo, que não sejam apenas 
hóspedes que acabaram de chegar, é 
fundamental para manter o espírito de 
equipa que nos levou à B, depois à A e à 
Europa. É importante manter o espírito 
de família que temos”.

FIGC E LIGA DE FUTEBOL: UM MO-
DELO PARA TODOS
Paolo Dal Pino, Presidente da Liga de 
Futebol, assim pensa: “Giorgio Squinzi 
levou esta equipa da série C2 à Europa 
com um exemplo que é uma referên-
cia para todos, um sucesso desportivo 
e empresarial. A Mapei tem, entre ou-
tras coisas, o seu próprio estádio e uma 
gestão forte para o Sassuolo. Carnevali 
e o pessoal obtiveram resultados im-

portantes. Parabéns à família Squinzi 
e os melhores sucessos ao Sassuolo”. 
Gabriele Gravina, presidente da FIGC, 
também enviou uma mensagem para 
a celebração dos “100”: “Graças ao em-
penho do grupo Mapei e ao esforço 
de uma gestão qualificada, o Sassuo-
lo estabeleceu-se como um clube que 
opera com planificação, uma realidade 
moderna dentro e fora do campo que 
investiu sem perder a indentidade, 
preservando a tradição com o territó-
rio. É um “ponto de referência nacional 
do futebol”.

UMA AVENIDA PARA O PATRÃO, O 
CAMPO PARA ADRIANA SPAZZOLI
Na ocasião do 100º aniversário, o Sas-
suolo anunciou algumas das novas 
iniciativas, em parceria com a Câmara 
Municipal. “A nova avenida ainda em 
fase de conclusão que liga o Mapei 
Football Center – explicou Giovanni 
Carnevali - terá o nome do Dr. Giorgio 
Squinzi”. O pessoal também pensou 
na “Rainha das Madrinhas”: “O campo 
com o fundo sintético - aponta Gio-
vanni - terá o nome da Dra. Adriana 
Spazzoli, que ocupou o cargo de vice-
-presidente. No campo “Adriana Spaz-
zoli” serão jogadas as partidas oficiais 
das nossas equipas juvenis. O campo é 
também destinado a iniciativas sociais, 
em sinergia com a Câmara Municipal 
de Sassuolo”.

Os oradores na celebração dos 100 anos: Magnanelli, Presidente Rossi, Marco Squinzi, 
Veronica Squinzi, Carnevali e De Zerbi.

ditaram nela. Toda a empresa quer le-
var por diante este sonho. Temos de 
ter uma abordagem empresarial com 
base no estilo que sempre distinguiu 
o meu pai”. Veronica Squinzi acrescen-
tou: “Não queremos parar agora, digo-o 
à equipa. O caminho a percorrer é lon-
go. O nosso patrocínio começou como 
uma dívida de reconhecimento pela di-
fusão da Mapei no mundo. Hoje a rea-
lidade do Sassuolo Calcio é um projeto 
mais vivo do que nunca, faz parte das 
nossas estratégias de crescimento, te-
mos de atingir o sucesso. Nunca parar 
de pedalar: Mapei cumpre esta máxi-
ma do meu pai, é o nosso lema. Parti-
lhamos muitos valores com o futebol. 
A Mapei sempre acreditou na investi-
gação científica com o nascimento do 
Mapei Sport. Adquirimos o estádio de 
Reggio Emilia, construímos o Mapei 
Football Center em Sassuolo, aprova-
mos a extensão da atividade ao sector 
feminino porque acreditamos no proje-
to Sassuolo, também ligado aos jovens 
e ao sector social”.
Marco Squinzi sugere outro slogan: 
“Para ganharmos juntos. Todos unidos, 
determinados, rumo a objetivos parti-
lhados e ambiciosos. Estou a apaixonar-
-me pelo futebol. A estratégia do meu 
pai, que foi adotada e é partilhada pela 
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arabéns Sassuolo Calcio pelos teus 
100 anos de vida virtuosa. E desde 2020 
o Grupo Mapei é “adulto”: há 18 anos é 
proprietário do clube preto-verde, que 
já começou o seu oitavo Campeonato 
na Série A. Na conferência de impren-
sa do centenário da sua fundação, que 
decorreu a 16 de julho no Mapei Foo-
tball Center em Sassuolo, participaram 
Marco Squinzi, CEO do Grupo Mapei, 
Veronica Squinzi, CEO do Grupo Ma-
pei e vice-presidente do Sassuolo, Carlo 
Rossi, presidente do Sassuolo, Giovanni 
Carnevali, diretor-geral, o capitão Fran-
cesco Magnanelli e o treinador Roberto 
De Zerbi.

“O escritor Giovanardi segundo Ros-
si certifica que a afiliação ocorreu em 
17 de julho de 1920, apesar de duran-
te muito tempo se ter pensado que o 
Sassuolo tivesse nascido em ‘22. Inicial-
mente, o Sassuolo jogava num cam-
po acidentado em via Ancora, depois, 
graças à intervenção de Giorgio Baggi, 
a equipa foi jogar no de Via Roma. So-
mos os “preto-verdes”, mas no passado 
o clube também jogou em roxo e ver-
melho-azul. Durante muitos anos o clu-
be competiu nas categorias amadoras, 
disputando o seu primeiro Campeona-
to profissional em C2 na época ‘84-85. 
Também retrocedeu para o inter-regio-

nal, mas depois permaneceu no profis-
sional desde o Campeonato ‘98-99”.
Entre 1988 e 91, a Mapei foi o principal 
patrocinador da equipa. “Agora o Sas-
suolo é propriedade da Mapei e isto é 
determinante para nós – afirma Rossi 
- faremos tudo para atingir o que era 
o objetivo do Dr. Squinzi: jogar na Liga 
dos Campeões. Deve salientar-se que o 
Sassuolo já participou na Liga Europa 
2016-17.

Todo o Grupo Mapei - declarou Veroni-
ca Squinzi - acredita no Sassuolo e de-
monstramo-lo no nosso quotidiano. A 
equipa foi amada e os meus pais acre-

100
O Sassuolo 
chegou aos  

DESPORTO

P FOI FUNDADO EM 1920. EM FRENTE PARA NOVAS METAS

Anos 50: os jogadores do Sassuolo são celebrados pelos fãs. Nesses anos, o 
clube jogava nas categorias de amadores.
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Para mais informações, visite o nosso site mapei.pt


	 Capa|Contra capa1
	Interior_Nº43
	 Capa|Contra capa1

