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História de capa
O Reboco da cúpula restaurada ao seu antigo esplendor. Uma intervenção eficaz de
reabilitação.

Para mais informações, visite o nosso site mapei.pt

Atualidade

Grande Entrevista: Carla Santos,
Diretora Geral da Lusomapei SA
NESTE NÚMERO DE REALTÀ MAPEI PORTUGAL TEMOS O PRAZER DE ENTREVISTAR A
ENG.ª CARLA SANTOS, COMO NOVA DIRETORA GERAL DA LUSOMAPEI SA DESDE SETEMBRO DE 2021
Começamos por dar um saludo aos leitores da
Realtà Mapei Portugal
Caros leitores, neste número tenho oportunidade
de me apresentar como nova Diretora Geral da
Lusomapei, abordando as minhas primeiras
impressões e a minha visão da empresa. Desde já
envio a todos os meus cordiais cumprimentos.
Faça uma breve apresentação pessoal e
profissional
Sou do Algarve, natural da cidade de Silves e tenho
49 anos. Sou casada e mãe de dois rapazes.
Sou licenciada em Engenharia Química pelo
Instituto Superior Técnico e o meu percurso
profissional foi feito integralmente no setor da
construção, onde assumi diferentes funções.
Comecei no controlo de qualidade, passei pela
logística, fui responsável de produção e por último
na área comercial. Na minha carreira de quase 25
anos, considero determinante a minha passagem
por Espanha, durante 5 anos, onde assumi a direção
de um centro de produção e desempenhei a função
de Supply Chain Manager. O meu tempo em
Espanha coincidiu com o início da recuperação da
crise que atingiu este setor.
Em 2017 voltei a Portugal onde assumi a
responsabilidade comercial.
Quais foram as suas primeiras impressões sobre o
Grupo Mapei e Lusomapei SA?
O Grupo Mapei tem tido uma performance
impressionante ao longo dos anos, fruto do
sucesso do processo de internacionalização assente
nos valores corporativos e não esquecendo as
caraterísticas de um negócio familiar. Partilho a
importância que a Mapei dá à inovação, através de
investimentos muito relevantes em investigação e
desenvolvimento, às novas ideias, à intuição para
o negócio, tendo como base a herança que vai
passando de geração em geração e que é uma
inspiração para os colaboradores.
Uma das minhas impressões iniciais, quando
integrei a Lusomapei SA, e que destaco, é o
compromisso e o envolvimento dos colaboradores
da Mapei em Portugal.
O elevado padrão de qualidade não está limitado aos produtos, encontrei uma
equipa extremamente focada na satisfação do cliente.

Qual é a sua visão para a empresa?
O nosso objetivo principal é consolidar a imagem da
Mapei como marca de confiança e de referência em
Portugal.
Acredito que uma equipa coesa e motivada não tem
limites.
Quero causar um impacto positivo nas pessoas e liderar
pelo exemplo, colocando a equipa e as pessoas em
primeiro lugar.
Faremos o nosso caminho investindo na especialização
da nossa equipa e de forma colaborativa.
Considero que temos uma função muito importante
no desenvolvimento do setor da construção, na medida
em que trabalhamos e investimos na criação de
sistemas inovadores, sustentáveis, utilizando tecnologia
de última geração, que contribuem para assegurar a
qualidade e durabilidade da construção. Assumimos
também a responsabilidade na formação técnica dos
aplicadores, com as melhores práticas, elevando o
conhecimento técnico da comunidade.
Apresente-nos os próximos projetos relevantes da
Lusomapei SA
Após 20 anos de vida da Mapei em Portugal,
iniciaremos a construção de uma nova unidade
produtiva, que terá cerca de 10.000 m2 de área
coberta, 25.000 m2 de área exterior e será equipada
com tecnologia de vanguarda para a produção de
produtos químicos para a indústria da construção. Este
investimento formaliza a aposta e a confiança do Grupo
Mapei no nosso país e na nossa economia.
Com esta estrutura queremos melhorar ainda o nosso
serviço ao cliente, aumentando a nossa capacidade
de resposta às exigências crescentes do mercado
local, bem como, garantir uma maior rapidez na
disponibilização da nossa gama de produtos.
Concluindo, quer deixar uma mensagem a
colaboradores e clientes?
A qualidade dos produtos, o portefólio muito
abrangente e o desenvolvimento de soluções
sustentáveis para o nosso mercado representam a
diferenciação que procuramos num mercado muito
desafiante.
No ano em que a Mapei festeja 85 anos, reforço a nossa aposta na expansão do
negócio em Portugal, contando com a dedicação dos nossos colaboradores e
a confiança dos nossos clientes, com os quais queremos crescer, contribuindo
para uma construção de qualidade, assegurando uma elevada durabilidade.

Carla Santos
Diretora Geral da Lusomapei SA
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Quando o antigo
recupera o seu esplendor
IGREJAS, CASTELOS, PALÁCIOS HISTÓRICOS: UM TESOURO QUE DEVEMOS PROTEGER
E CONSERVAR. NESTE “ESPECIAL REABILITAÇÃO” VAMOS ABORDAR OS CONCEITOS
FUNDAMENTAIS DAS INTERVENÇÕES DE REABILITAÇÃO E MOSTRAR ALGUNS
PROJETOS REALIZADOS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS, COM A CONTRIBUIÇÃO DA
MAPEI.
Consolidação e
reforço de estruturas
de madeira
GAMA MAPEWOOD

Reconstrução de paramentos de
parede e rebocos
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
e MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL

Proteção e
impermeabilização de
edifícios históricos

MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC

Reconstrução e
nivelamento de
rebocos

MAPE-ANTIQUE NHL
ECO RESTAURA*

Rebocos
transpirantes

Consolidação
de vazios e
descontinuidades

GAMA MAPEANTIQUE FC
e GAMA
MAPE-ANTIQUE
NHL ECO
RASANTE

MAPE-ANTIQUE I

Nova colagem de
frescos
MAPE-ANTIQUE F21

Desumidificação e
reabilitação

MAPE-ANTIQUE MC
e MAPE-ANTIQUE NHL
ECO RISANA

Reforço e
consolidação
estrutural de
alvenaria

MAPE-ANTIQUE
STRUTTURALE NHL e
GAMA MAPENET EM

Consolidação cortical de
alvenarias face à vista e
suportes em pedra
CONSOLIDANTE 8020

Realização
de barreiras
químicas contra
a humidade
ascendente por
capilaridade

GAMMA MAPESTOP

Especial Reabilitação

Davide Bandera

Aquela síntese entre o
estudo de materiais “antigos”,
tecnologias e sustentabilidade
A INDICAÇÃO DA MAPEI PARA IDENTIFICAR OS PRODUTOS E SISTEMAS MAIS
ADEQUADOS PARA INTERVENÇÕES DE REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
HISTÓRICOS
Quais são as principais características da linha de
dos acabamentos. Na terceira fase, tanto os materiais mais
produtos dedicada às construções de alvenaria e
adequados para a implementação das fases previstas
como se evoluiu ao longo dos anos?
como as diferentes técnicas de intervenção devem ser
Em 1992, nasce na Mapei uma gama de produtos
corretamente identificados, em relação aos requisitos e às
denominada MAPE-ANTIQUE, concebida e dedicada,
características de desempenho pré-definidas.
como o próprio nome indica, o antigo, para poder
A escolha do produto mais adequado deve permitir
intervir em edifícios de valor histórico e arquitetónico.
resolver a patologia verificada e para isso é fundamental
Estes produtos foram formulados para serem à base
que o material escolhido seja compatível com as
de cal e completamente isentos de cimento. Possuem características do suporte sobre o qual deve ser aplicado.
também características físico-químiAo prosseguir com a execução da
cas e elasto-mecânicas semelhantes
Proteção, conservação, intervenção, a última fase, não menos
às das argamassas de alvenaria e
valorização e prevenção importante que as anteriores, diz
respeito à definição de técnicas
reboco utilizadas no passado.
são as palavras-chave
e metodologias de aplicação.
Ao longo dos anos, esta linha cresdas intervenções no
Está depende do tipo de produto
ceu e evoluiu ao longo do tempo
património histórico e escolhido, que deve ser aplicado
também através da experiência em
arquitetónico
corretamente por “mãos experientes”
obra, intervindo em vários edifícios
de acordo com as recomendações
históricos em Itália e no mundo os
fornecidas pelo fabricante.
primeiros produtos dos anos 90, muitos outros foram
adicionados para responder a todas as necessidades
O restauro contempla diferentes princípios como a
específicas do setor de reabilitação. Hoje, esta linha
reversibilidade e a intervenção mínima. Por último,
Mapei, denominada “Reabilitação e Restauro”, inclui
mas não menos importante, a compatibilidade. Como
uma vasta gama de tecnologias e sistemas, alguns
respondem os produtos Mapei a estes problemas?
dos quais muito específicos para a reabilitação e resProteção, conservação, valorização e prevenção são as
tauro de edifícios de prestígio.
palavras-chave que definem os objetivos do projeto
Tudo isto para apoiar, com cada vez mais precisão, o
da conservação e restauro do Património Histórico e
prescritor-projetista e o aplicador na escolha da soluArquitetónico. No entanto, é fundamental compreender
ção técnica mais adequada.
melhor os significados e implicações desde as fases
iniciais de desenvolvimento do projeto de restauro, para
Qual deve ser a abordagem a seguir no restauro de
que a intervenção realizada seja duradoura e sobretudo
um edifício de valor histórico e arquitetónico?
partilhada por quem se encarregará do Imóvel para o
A primeira e fundamental fase é o “conhecimento”,
transmitir às futuras gerações.
o que significa identificar com precisão a causa que
Um pequeno glossário ajuda-nos a entender melhor o
levou à degradação ou ao estado de conservação da
âmbito em que atuamos e a não confundir diferentes
estrutura, através de uma cuidadosa análise visual.
termos, que muitas vezes são usados de forma ambígua
Uma fase posterior prevê, se necessário, recorrer
e irrelevante. Este é o caso da diferença entre “restaurar”
a análises de diagnóstico para estabelecer, por
e “renovar”. O restauro é “qualquer intervenção em
exemplo, a composição da argamassa original ou
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monumentos, arquiteturas, obras de arte e outras
estruturas de valor artístico, histórico ou antropológico,
após a conclusão da obra”. A lógica e finalidade destas
intervenções mudaram substancialmente ao longo
dos séculos, tendendo, por um lado, apenas manter a
eficiência do edifício e, por outro, a adaptá-lo ao gosto
contemporâneo. Se existe uma vontade clara de conservar
e preservar, esta pode coexistir com a exigência de manter
e transferir para as gerações futuras, como no caso de
restauro de um fresco ou de uma fachada.
Com o “renovar”, por outro lado, entendemos a
resolução de um ou mais problemas específicos e não
necessariamente a intervenção que é realizada deve
ser conservadora. Com a “reversibilidade” normalmente
identificamos um processo que pode ser revertido e,
portanto, em relação a um produto, que pode ser removido
sem causar nenhum dano à estrutura ou ao elemento
construtivo em geral.
Já o termo “compatível”, associado às propriedades de um
produto, identifica uma afinidade químico-física e elastomecânica com as características dos materiais originais.
A “distinguibilidade” prevê, pelo contrário, que quem
admira uma obra restaurada deve distinguir claramente
a parte restaurada daquela que não foi objeto da
intervenção.
A sustentabilidade é um dos pilares da Mapei. Como
esse princípio é expresso na linha da Reabilitação e
Restauro?
A sustentabilidade e em geral as questões ambientais
representam um objetivo primordial do processo de
construção, graças à crescente atenção e sensibilidade da
opinião pública, dos governos e de todos os envolvidos,
desde o cliente até aos projetistas e construtores.
A utilização de materiais produzidos com elevado
conteúdo reciclado em fábricas eficientes que exploram
a energia renovável, de baixo impacto ambiental, com
baixíssimas emissões de compostos orgânicos voláteis,
é a base do caminho que a Mapei está a percorrer no
campo da sustentabilidade. Graças à Investigação e
Desenvolvimento, a Mapei combina o estudo de materiais
do passado e tecnologias inovadoras com o tema da
sustentabilidade, com o objetivo de fornecer materiais
de elevada qualidade, duráveis ao longo do tempo e com
menor impacto em obra, graças a uma gestão mais fácil
de resíduos e uma redução de tempo e energia para a
realização de sistemas de produtos.
Um exemplo concreto deste processo são os produtos
da nova gama Mape-Antique NHL, nomeadamente
ECO RISANA e ECO RESTAURA. O primeiro é um reboco
desumidificante monoproduto e monocamada à base de
cal hidráulica natural pura e materiais reciclados, isentos de
cimento, para o restauro de alvenarias sujeitas a humidade
ascendente, particularmente indicado para edifícios

históricos, mas também de construção recente. O segundo
produto é uma argamassa multiuso transpirante, sempre
do mesmo ligante, para a reabilitação e nivelamento de
suportes e rebocos.
Os sistemas Mapei têm sido aplicados em intervenções
de requalificação de edifícios em alvenaria antigos e
modernos. Quais são as principais diferenças?
Não existem diferenças substanciais entre o restauro de
um antigo edifício ou moderno. Uma vez identificadas
com precisão as causas que determinaram o problema ou
a degradação de um ou outro, o ponto forte da Mapei é ter
uma ampla gama de produtos disponíveis para ajudar o
prescritor/projetista e o aplicador a identificar os materiais
mais adequados para serem utilizados na reabilitação
e conservação de cada edifício. Tudo isto é o resultado
de um compromisso constante com a investigação, que
representa para a Mapei um dos pilares da sua estratégia
e negócios diários. A investigação torna cada vez mais
necessário e importante, envolver um vasto leque de
pessoas com a capacidade de supervisionar cada fase da
análise e estudo do património histórico e arquitetónico
para garantir a correta execução do projeto de restauro,
desde a pré à pós-intervenção.
São provas concretas dessa sinergia virtuosa entre todos
os subordinados envolvidos, as recentes obras de restauro
do Batistério na Praça dei Miracoli em Pisa, a Sacristia
Aquilonare da Catedral de Milão e, também em Milão,
no que diz respeito ao restauro do moderno, a Igreja de
Santa Maria Anunciata de Giò Ponti no Hospital San Carlo
Borromeo.

Product Manager Linha de Produtos para a Reabilitação
de edifícios em alvenaria, Mapei SpA
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A Mapei marca presença na IX
Semana da Reabilitação Urbana
A Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa inaugurou este ano um novo palco no LX Factory, uma nova
área dedica à inovação!
A digitalização aplicada ao imobiliário e à construção, novos e inovadores materiais, e novos talentos
da arquitetura e da engenharia foram os temas que
caracterizaram o evento dedicado o talento e à transformação digital!
PropTech e Materiais Inovadores
A digitalização da fileira do imobiliário e a inovação dos materiais, com foco na sustentabilidade. As
start-up’s e as empresas mais inovadoras da fileira da
Construção e do Imobiliário em Portugal, marcam
presença no Espaço INOVA RE com participação no
Fórum INOVARE. Com a curadoria do Ricardo Luz e a
presença das principais empresas de Capital de Risco,
vamos promover um ponto de encontro do empreendedorismo em Portugal.
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Prémio Jovens Arquitectos
A Vida Imobiliária, em coorganização com os arquitetos
Marco Roque Antunes, Paulo Serôdio e Paulo Durão, mentores do podcast Arquitetura Agora, apresentam a I edição
do Prémio Jovens Arquitetos.
Esta iniciativa visa promover e reconhecer o trabalho desenvolvido pelas novas gerações de arquitetos portugueses,
distinguindo os melhores projetos de reabilitação urbana
apresentados por arquitetos com menos de 40 anos.
Impacto Social
O impacto social ao serviço das cidades. A Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa associa-se a esta iniciativa elegendo,
entre os residentes na Casa do Impacto, as 5 entidades de
impacto social que vão marcar a presença na Semana da
Reabilitação Urbana de Lisboa 2022

Especial Reabilitação

EM CIMA. Nelson
Moreira - Diretor da
Mapei na apresentação “A
reabilitação é uma “coisa
séria”.
NA PÁGINA AO LADO.
Conferência organizada
pela Mapei: “A reabilitação
é uma “coisa séria”,
apresentado por Miguel
Duarte - Responsável de
Prescrição da Mapei.

A Mapei foi patrocinador ouro da IX Semana da Reabilitação Urbana e marcou presença com duas conferências:

edifícios mais recentes, bem como, edifícios históricos e
patrimoniais.”

• “A reabilitação é uma “coisa” séria!”
A reabilitação urbana deve ser entendida e encarada
como uma de intervenção de conservação do património
edificado com o principal objetivo de preservar e transmitir
às gerações futuras a história da arquitetura de um país
e de um povo. Para que esta missão seja bem-sucedida,
é necessário utilizar a conceitos e metodologias focadas
na reformulação e beneficiação de caracter construtivo e
estrutural. Esta intervenção deverá ser analisada e abordada “seriamente”, com técnicas, ferramentas e materiais
que possam permitir o sucesso da reabilitação urbana. A
MAPEI está diariamente comprometida em contribuir,
apresentando um conjunto de sistemas que respondem
às exigências de projeto e construção na reabilitação de

• “A Reabilitação do património como fator de valorização da cidade”
A reabilitação do Batistério da “Piazza de Miracoli” de Pisa,
foi utilizado como case study de uma correta intervenção
de reabilitação. Em particular, foi evidenciado como abordar e executar um projeto de reabilitação que restitua uma
nova vida a um edifício histórico, sem alterar a sua estrutura, composição e estética.
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Pisa

Batistério di San Giovanni
O REBOCO DA CÚPULA RESTAURADO AO SEU ANTIGO ESPLENDOR.
UMA INTERVENÇÃO EFICAZ DE REABILITAÇÃO RESPEITANDO A ESTÉTICA

À ESQUERDA. Uma secção
do Batistério, mostrando
a cúpula truncada da
pirâmide encimada pela
tampa hemisférica externa.
NA PÁGINA AO LADO.
Piazza dei Miracoli em Pisa,
Património Mundial da
Humanidade declarada
pela Unesco.

Com uma circunferência de 107 m e uma altura de 55 m,
o Batistério de San Giovanni, que fica em frente à fachada
ocidental da Catedral de Santa Maria Assunta, é o maior do
cristianismo. A construção do edifício começou em meados
do século XII, mas as obras, financiadas pelos pisanos que se
auto-tributavam todos os anos, viram a sua conclusão após
mais de dois séculos. Como testemunha uma inscrição em
dois pilares internos do edifício que consta a data de 1153, a
construção foi iniciada pelo arquiteto Deotisalvi:
MCLIII, MENSE AUGUSTI FUNDATA FUIT HAEC ECCLESIA;
DEUSTESALVET MAGISTER HUIUS OPERIS
As obras foram retomadas após um século de interrupção
por Nicola e Giovanni Pisano; esta é também a razão da peculiar combinação dos dois estilos: o românico e o gótico. A
fachada de estilo românico de Pisa exibe uma rica decoração de esculturas, muitas das quais foram transferidas para
o vizinho Museo dell’Opera del Duomo, que foi reaberto ao
público em 2019 após uma valiosa restruturação que contou
com a contribuição e suporte técnico da Mapei. No interior
do Batistério, uma elegante galeria feminina domina a sala
central, dando uma perspetiva sugestiva para observar a bela
pia batismal da escola lombarda em que, em 1564, Galileu
Galilei foi batizado. O sistema de cobertura do monumento
é caracterizado por uma dupla cúpula, uma interna com pirâmide truncada com base dodecagonal e uma externa com
tampa hemisférica.

Problemas e soluções
O objetivo do cliente era restaurar e devolver o seu
esplendor original dos rebocos degradados dentro da
cúpula do Batistério. A reabilitação interna exigiu um
cuidado especial tanto para a consolidação dos rebocos
existentes, que se optou por não remover, como para a
realização dos novos rebocos com produtos que garantissem uma excelente compatibilidade e elevada aderência com os suportes originais, conseguindo ao mesmo
tempo para garantir cor e textura, a fim de harmonizar
o efeito final e torná-lo consistente com a aparência
original da cúpula. MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL
e os outros produtos da gama Mape-Antique permitiram
obter um ótimo resultado.
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Este particular elemento arquitetónico, aliado à simplicidade
e à ausência de decorações no interior, confere ao Batistério
uma acústica excecional, mas expõe mais a cúpula superior,
menos protegida das intempéries e dos agentes climáticos,
com consequentes fenómenos de degradação visíveis no interior antes do restauro. Os rebocos no intradorso da cúpula,
de facto, tiveram causas extrínsecas e antropogénicas evidentes de degradação física: fendas de reboco, descolamentos de descamação, manchas das superfícies, lesões e alguns
orifícios de pontão que surgiram para intervir.
Um jogo de equipa vencedor
As obras de reabilitação, iniciadas na primavera de 2021, representaram um excelente exemplo de colaboração e sinergia entre a prescrição, o apoio técnico prestado pela Mapei
na escolha de tecnologias e materiais e a execução da obra
de arte dos trabalhadores. O complexo trabalho de projeto
coordenado pelo Eng. Roberto Cela, Diretor Técnico da Opera della Primaziale Pisana, recorreu à Assistência Técnica
Mapei, prescrevendo um cuidadoso projeto de reabilitação
consistente com os princípios da reabilitação e respeitando
a estética do prestigioso monumento. Esta sinergia contou
com a participação da empresa Cellini, que desde o final do
século XIX atua no restauro de patrimónios históricos e monumentos. A utilização de materiais compatíveis do ponto de
vista químico-físico e elasto-mecânico com os suportes originais era, portanto, essencial, privilegiando os produtos da

À ESQUERDA. As
descontinuidades e os
vazios dos furos do pontão
foram reparados através
da reconstrução realizados
com o tijolo original e
argamassa MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO.
À DIREITA. Reconstrução
dos rebocos no intradorso da
cúpula.

Linha MAPE-ANTIQUE, à base de cal e Eco-Pozolana, totalmente isentos de cimento, e dedicados à consolidação, reabilitação e restauro das alvenarias de edifícios de valor histórico
e arquitetónico.
Reparação dos rebocos
Inicialmente, foi realizada uma cuidadosa análise cognitiva
do estado de degradação de todos os rebocos existentes.
Todos os rebocos danificados e o material incoerente foram
removidos e foram realizadas repetidas lavagens até obter
um suporte são, compacto, isento de partes em fase de destacamento. As descontinuidades e os vazios dos furos do
pontão foram reparados através de reconstruções realizadas
com tijolo original e MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO, uma
argamassa à base de cal hidráulica natural e Eco-Pozolana,
isenta de cimento e resistente aos sais.
Para a realização dos novos rebocos, aplicou-se manualmente MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL, uma argamassa
fibro-reforçada para rebocos transpirantes de elevadas prestações mecânicas e de aderência, à base de cal hidráulica
natural, Eco-Pozolana, materiais reciclados e areias naturais,
isentos de cimento, reforçada com fibras e compatível com
prestações mecânicas da alvenaria original. Aguardando a
cura correta, o barramento final foi realizado com MAPE-ANTIQUE NHL ECO RASANTE GROSSO, uma argamassa de regularização transpirante à base de cal hidráulica natural pura,

A CO M PAT I B I L I D A D E D O S M AT E R I A I S : E N T R E T R A D I ÇÃO E T É C N I CA S I N OVA D O R A S

ILARIA CELLINI
DA EMPRESA
“CELLINI SRL”

A sua empresa atua na área da
reabilitação há muito tempo,
tendo na sua árvore genealógica
um ramo que reporta a Benvenuto
Cellini. É importante conhecer
as técnicas construtivas do
passado para poder abordar
adequadamente uma intervenção
de reabilitação?
Sim, é muito importante, aliás,
pode-se argumentar que é
essencial conhecer as técnicas de
construção e sobretudo os materiais
utilizados no passado. Igualmente,
é aconselhável realizar uma análise
aprofundada da estrutura sobre
a qual é necessário intervir, para
identificar os materiais aplicados
e as técnicas utilizadas. Tudo
isto permite-nos intervir com o
máximo respeito pelo “património”,
sobretudo hoje, onde os tempos de
execução das obras de reabilitação
são cada vez mais curtos e onde os
materiais disponíveis no mercado
são numerosos.
A escolha criteriosa do produto deve,
antes de tudo, ser feita de acordo

15 RM 47/2022

com os problemas encontrados.
Também é necessário que os
produtos sejam escolhidos de forma
a serem compatíveis, do ponto de
vista físico-químico e elasto-mecânico,
com as características dos materiais
originalmente utilizados. A escolha de
um produto que não seja compatível
com os materiais utilizados no
passado pode levar ao fracasso da
intervenção ou à sua deterioração
progressiva. Os materiais que usamos
hoje, mesmo que modernos, são
fruto de pesquisas que “olham” para
o passado como um ponto forte.
Outro aspeto, que não é menos
importante que a compatibilidade,
é a metodologia de aplicação, e aqui
entra a competência que o operador
envolvido deve necessariamente ter,
condição para o sucesso de qualquer
intervenção de conservação e
reabilitação.
Quais são as principais dificuldades
técnicas encontradas na
reabilitação do Batistério de San
Giovanni e como lidaram com elas?
Não falaria de dificuldades reais,

mas apenas de otimização
atempada da organização da
obra, de forma a dar resposta aos
pedidos do cliente e ao mesmo
tempo respeitar as etapas e
prazos previstos pelo material
escolhido. Especificamente, o
cliente solicitou a realização de
todas as fases de preparação dos
materiais fora do Batistério para
não acumular poeira no interior
da estrutura. Isto implicou um
planeamento específico de todas
as fases de intervenção, para que
o material, uma vez preparado,
fosse colocado em prática nos
tempos indicados pelo fabricante,
tendo em conta que intervimos
num período conhecido por ter
as temperaturas mais elevadas do
ano, que aceleram os tempos de
presa de qualquer produto. Neste
sentido, criámos uma espécie
de “linha de montagem” que
envolvia várias pessoas: depois de
os produtos misturados no exterior,
eram levados para a estrutura e
entregues às várias equipas que
trabalham nos andaimes para que

chegassem ao nível necessários
para sua aplicação.
Hoje em dia, dar especial
atenção aos materiais
inovadores é um requisito
fundamental. Partindo da
tradição e do conhecimento
do passado, a Mapei sempre
desenvolveu produtos de
vanguarda. Quanto ajuda
poder contar com produtos
inovadores?
Como referido anteriormente, é
muito importante hoje em dia
trabalhar com materiais que
respondam às características dos
materiais originais, com os quais
as estruturas históricas foram
construídas na época, e que
ao mesmo tempo acelerem os
tempos de execução e maturação.
Para uma intervenção como a
realizada no Batistério de Pisa, caso
tivéssemos que utilizar materiais
tradicionais como massa de cal
e areia, teríamos que esperar um
tempo de maturação superior
a três meses, incompatível com

o tempo necessário hoje para
qualquer obra. Com as argamassas
fornecidas pela Mapei, otimizámos
os tempos de cura do reboco e
consequentemente reduzimos
os tempos de execução da
intervenção, de forma a satisfazer
os pedidos do cliente que está
sempre muito atento aos custos
das intervenções e também aos
custos dos alugueres de andaimes,
que hoje representam uma
despesa muito importante no
custo global de cada obra.
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Especial Reabilitação

A IMPORTÂNICA DA EXPERIÊNCIA
E SISTEMAS INFORMÁTICOS
SEGUNDO O ENG. ROBERTO CELA, DIRETOR TÉCNICO
DA “OPERA PRIMAZIALE PISANA”

Consolidação e reparação dos rebocos descolados do suporte com injeções realizadas MAPE-ANTIQUE F21.

tendo a mesma textura dos rebocos originais e permitindo assim um resultado final harmonioso.
Consolidação dos rebocos existentes
Os rebocos descolados da parede, que se optou por
não retirar, foram consolidados por meio de injeções de
aguadas de cal super fluída. Primeiro, foram realizados
furos de diâmetro adequado com uma broca rotativa
manual para uma profundidade adequada, em correspondência com cada área previamente destacada.
Após a remoção do pó do suporte com um soprador,
procedeu-se com a aplicação de MAPE-ANTIQUE F21
com seringas. Esta aguada de injeção específica foi
desenvolvida pela Mapei na ocasião de outra obra importante de reabilitação: a consolidação das abóbadas
com afrescos de Giotto e Cimabue na Basílica Superior
de San Francesco d’Assisi, que viu o colapso de parte da
abóbada do primeiro após os dramáticos eventos sísmicos que atingiram a Úmbria em 1997.
Nesta ocasião, a Mapei desenvolveu o MAPE-ANTIQUE
F21, uma argamassa de injeção com enchimento super
fluída, à base de cal hidratada e Eco-pozolana, isenta
de cimento e resistente aos sais. Uma das vantagens

FICHA TÉCNICA
Batistério di San
Giovanni, em Pisa
Período de construção:
séc. XII-XIII
Projetista: aquitetos
Deotisalvi, Nicola e
Giovanni Pisano
Cliente : Obra de
Primaziale Pisana
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Ano de interveção: 2021
Intervenção Mapei:
Fornecimento de produtos
para consolidação e
reconstrução de rebocos
Direção de obra:
Engenheiro Roberto Cela
(Diretor Técnico da obra
Primaziale Pisana)

do MAPE-ANTIQUE F21 é que pode ser aplicado sem molhar
previamente o suporte; os retentores de água na formulação
da aguada evitam que a água utilizada para a preparação
do produto “manche” irreparavelmente as superfícies de
prestígio. Além disso, a ausência de sais solúveis e cal livre na
aguada, garantem a perfeita cura do produto e a ausência de
eflorescências superficiais.
A cal livre, de facto, dentro da alvenaria a ser consolidada, não
encontrando ar (CO2) para a carbonatação, pode permanecer no estado pastoso por muito tempo, comprometendo
temporariamente a eficácia da consolidação estrutural.

Saiba mais em
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL

Empreiteiro: Empresa
Cellini (Florença )
Distribuidor: Lupetti
Renato S.r.l.
Coordenação Mapei:
Giacomo Maestrelli,
Alessandro Giari

PRODUTOS MAPEI
Mape-Antique Allettamento,
Mape-Antique Strutturale
NHL, Mape-Antique NHL
Eco Rasante Grosso,
Mape-Antique F21
Para mais informações sobre
os produtos, visite o site
mapei.pt

A “Piazza dei Miracoli” em Pisa é um
É um “vazio” de tamanho considerável,
dos centros artísticos e turísticos mais
se considerarmos que o de Pisa está
importantes do mundo. Através de que
entre os maiores batistérios do mundo.
atividades de monitorização “Opera
O intradorso é revestido com um reboco
della Primaziale” preserva a integridade
não decorado, que ao longo do tempo
e a funcionalidade do seu conjunto
apresentou sinais de deterioração e
monumental?
descolamento principalmente devido
A “Piazza del Duomo” com os seus
às infiltrações do telhado. Quando se
monumentos é património da Unesco
decidiu intervir nestes rebocos, a principal
desde 1987, sendo a tarefa da “Opera
dificuldade foi sobretudo com a colocação
della Primaziale” conservá-la e transmitide um enorme andaime suspenso que das
la intacta para as gerações futuras. Os
galerias permitiria alcançar toda a superfície
Trabalhadores da ”Ópera” são a primeira
Intradorsal da cúpula.
linha de defesa e os ‘primeiros socorros’
para qualquer intervenção de conservação,
Quais são os aspetos técnicos nos quais
pois são especializados nas várias vertentes
se concentrou e quais os fatores que mais
de trabalhos de restauro e estão presentes
o envolveram?
diariamente nas obras. Alguns são treinados
Em primeiro lugar, a compatibilidade
para realizar trabalhos suspensos por cabos
químico-física e elasto-mecânica tanto
para também verificar
com os materiais de que é
elementos em altura que
feita a estrutura da parede
A escolha e
não podem ser alcançados
subjacente como com as
utilização dos
de outra forma. Nada supera
argamassas e os rebocos
produtos devem ser existentes que “andam
o olho humano associado
enquadradas num de mãos dadas” com a
à experiência profissional
horizonte temporal necessidade de prever, como
e ao conhecimento dos
médio-longo
artefactos na deteção do
na maioria das intervenções
estado de conservação
em monumentos históricos,
do nosso património. As ferramentas
um horizonte temporal médio-longo e,
informáticas também são uma ajuda
portanto, garantem a durabilidade da
indispensável na redução do nível de
intervenção adotada.
risco. Neste sentido, está a ser validado
um sistema de informação que associa a
O aspeto estético final da intervenção
observação direta a algoritmos específicos
do restauro é surpreendente. Qual foi
capazes de definir o índice de risco e,
a contribuição da Assistência Técnica
consequentemente, o nível de alerta para
Mapei?
planear a fiscalização subsequente ou
Os técnicos da Mapei apoiaram-nos desde a
definir a prioridade de uma intervenção.
fase de projeto para identificar os produtos
Isto é tanto para salvaguardar as obras, mas
e metodologias adequados à intervenção
também para a segurança dos turistas e
específica, apoiando-nos em todas as
fiéis.
atividades da obra, para validar as escolhas
efetuadas também através de análises
Quais são os problemas críticos que
laboratoriais para verificar a compatibilidade
foram identificados no interior da cúpula
dos produtos com as argamassas
do Batistério?
existentes e com suportes históricos,
O Batistério tem cerca de 55 m de altura
sugerindo acabamentos, composições
com um diâmetro externo de 45 m e a
e granulometrias, além de auxiliar os
cobertura é constituída por uma cúpula
trabalhadores na perfeita aplicação.
piramidal truncada parcialmente encimada
por uma contra-cúpula hemisférica.
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Especial Reabilitação
1. Preparação do suporte
e aplicação de MapeAntique Rizanfo.
2. Aplicação do Mapestop
Cream.

Aveiro

A Igreja Paroquial
do Eixo

REABILITAÇÃO DAS ALVENARIAS EXTERIORES DA IGREJA
PAROQUIAL DE EIXO... COM O SISTEMA MAPE-ANTIQUE
A Igreja Paroquial de Eixo, datada
de 1705, foi alvo de uma importante intervenção de reabilitação das
paredes exteriores, que viu protagonistas os produtos da Linha Mape-Antique da Mapei.
Como em todas as obras realizadas de forma criteriosa, a primeira
fase da intervenção foi dedicada
à correta preparação do suporte.
Neste caso, começou-se com a
remoção do reboco degradado,
friável ou com fraca consistência
por meio manual com o auxílio do

escopro e do martelo. Com esta operação, foram retirados todos os elementos em fase de descolagem, bem como
os materiais incompatíveis, aplicados
ao longo dos anos em várias intervenções. A seguir foi executada uma lavajem da superfície, de forma a eliminar
os resíduos de eflorescências e quaisquer outras substâncias que pudessem
prejudicar a rugosidade do suporte e
comprometer a aderência entre da argamassa ao próprio suporte.
A presença de humidade ascendente
capilar e de sais solúveis nas paredes,

obrigou à realização de uma barreira
química horizontal. Esta intervenção
foi executada com o Mapestop Cream,
um hidrófugo em gel, a base de monómero silano, isento de solventes, pronto
a usar, fácil de aplicar, eficaz e de longa duração, para interromper e/ou reduzir significativamente a humidade
ascendente proveniente dos elementos enterrados, pelos poros capilares.
O produto foi injetado em furos feitos
na alvenaria. Após inserção, Mapestop
Cream difunde-se para formar uma
barreira hidrorrepelente, bloqueando a
ascensão capilar. Os compostos ativos

de Mapestop Cream penetrando no
suporte, reagem com a sílica presente
na alvenaria, criando uma barreira hidrofóbica que se expande, bloqueando
a subida da água sem comprometer a
respirabilidade da alvenaria.
Antes da aplicação da argamassa, o
suporte foi saturado com água a baixa
pressão, para impedir a absorva a água
da argamassa. Assim, com o suporte
perfeitamente preparado, passou-se à
fase da enchimento e consolidação da
alvenaria existente. Foi aplicada uma
primeira camada de Mape-Antique
Rinzaffo, com o mínimo de 5mm de
espessura. Trata-se de uma argamassa
de salpisco, monocomponente de cor
clara, com consistência fluida que permite melhorar a aderência e resistência
química e física aos sais solúveis. Após
endurecimento, aplicou-se uma segunda camada de no mínimo 2 cm, desta
vez realizada com o Mape Antique MC,
uma argamassa macroporosa, pré doseada, resistente aos sulfatos, desudimificante, de cor clara.
FICHA TÉCNICA
Igreja do Eixo, Aveiro
Período de intervenção:
2020/2021
Proprietário:
Fábrica da Igreja da
Paroquia da Freguesia de
Eixo
Intervenção Mapei:
fornecimento de produtos
para a reabilitação das
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2
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As alvenarias reconstruídas e consolidadas estavam assim preparadas para o
acabamento final. Em primeiro lugar foi
aplicado o Mape Antique FC Civile, um
reboco à base de cal hidráulica natural
e eco pozolana, areias naturais, aditivos
especiais, microfibras de baixa emissão
de compostos orgânicos voláteis. A seguir, foi aplicado o primário Silancolor
Primer Plus, à base de silicato de potássio modificado em solução aquosa
e concluiu-se a intervenção com a aplicação da pintura mineral Silancolor Pittura Plus, à base de silicato de potássio,
colorida, permeável ao vapor de água e
hidrorrepelente.

Saiba mais em
MAPESTOP CREAM

paredes exteriores.
Projetista: Arq. Arménio
Lameiro
Empreiteiro: Antero
Santos&Santos
Distribuidor Mapei:
Mestre Portugal
Empresa Aplicadora:
Antero Santos&Santos
Coordenação Mapei:
Nuno Gomes

PRODUTOS MAPEI
Reabilitação das paredes
exteriores:
Mapestop Cream
Mape-Antique Rinzafo
Mape-Antique MC
Mape-Antique Intonaco
NHL
Mape-Antique Civile
Silancolor Primer Plus
Silancolor Pittura Plus

Para mais informações
sobre os produtos, visite o
site mapei.pt
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1. e 2. Aplicação do produto
Mape-Antique Intonaco
NHL.

Braga

A Capela de São Frutuoso

2

1

REABILITAÇÃO DAS ALVENARIAS INTERIORES DA CAPELA DE SÃO
FRUTUOSO... COM O SISTEMA MAPE-ANTIQUE
A Capela de São Frutuoso, também referida como Capela de São Frutuoso de Montélios, localiza-se na freguesia de Real, no concelho de Braga e desde março de
1944 é classificada como Monumento Nacional.
Esta capela é um exemplar único da arte romano-bizantina no país e é considerado um dos mais fascinantes monumentos da alta idade medieval da península
ibérica.
Foi edificada por iniciativa de São Frutuoso, bispo de
Braga e de Dume na segunda metade do século VII,
sendo designada como Capela de São Salvador de

Montélios.
Durante o século XVII, foi incorporada no Convento de São
Francisco (Braga), cuja igreja é atualmente sede da paróquia de São Jerónimo de Real.
A estrutura é constituída por uma capela de pequenas dimensões, em estilo pré-Românico, com traça Suevo-visigótica, aparentemente inspirada nos mausoléus bizantinos. O
seu interior apresenta uma planta centralizada, de quatro
absides articuladas em redor de um cruzeiro quadrangular
e é considerado como exemplar único da Arquitetura da
alta Idade Média Galaica.

Ela constitui um testemunho ímpar no território nacional,
sem aparentes semelhanças com outras obras altimedievais
próximas.
Neste caso foi necessário intervir nas paredes interiores degradadas. Procedeu-se à remoção manual do reboco antigo,
friável e com fraca consistência, bem como de todos os materiais incompatíveis com a alvenaria original.
Antes da aplicação das argamassas de salpico e enchimento,
o suporte foi saturado com água a baixa pressão. A saturação
é necessária para impedir que o suporte absorva a água da
argamassa.
A primeira camada foi realizada com a argamassa de salpico
Mape-Antique Rinzaffo, aplicada numa espessura mínima de
5mm. Sobre a camada de salpisco endurecido, como camada de enchimento foi utilizado o Mape-Antique MC, numa
espessura mínima de 2cm.
Para a execução de reboco foi escolhido o Mape-Antique Intonaco NHL, uma argamassa à base de cal hidráulica natural
e eco pozolana, areias naturais, aditivos especiais, microfibras

FICHA TÉCNICA
Capela de são Frutuoso,
Braga
Período de intervenção:
2020
Proprietário:
Paróquia de São Simão
Intervenção Mapei:
fornecimento de produtos
para a reabilitação das
paredes interiores.
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Projetista: Arq. Carlos
Chaves
Empreiteiro: Valentin
Cardoso, Construções Lda
Distribuidor Mapei:
Macopaiva
Empresa Aplicadora:
Valentin Cardoso,
Construções Lda
Coordenação Mapei:
Nuno Gomes

de baixa emissão de compostos orgânicos voláteis, tipo.
Finalmente, o sistema de reabilitação foi concluído com o
ciclo de acabamento composto por um primário à base de
silicato de potássio modificado em solução aquosa, Silexcolor
Primer e uma pintura mineral à base de silicato de potássio,
colorida, permeável ao vapor de água, hidrorrepelente sobre
suportes curados, Silexcolor Pittura.

Saiba mais em
MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL

PRODUTOS MAPEI
Reabilitação das paredes
interiores:
Mape-Antique Rinzafo
Mape-Antique MC
Mape-Antique Intonaco
NHL
Mape-Antique Civile
Silexcolor Primer
Silexcolor Pittura

Para mais informações
sobre os produtos, visite o
site mapei.pt
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Matérias-Primas
A Tempestade Perfeita
As empresas europeias foram apanhadas desprevenidas por rápidos aumentos de preços e
escassez de oferta de matérias-primas, sendo
que 92% das empresas anteciparam crescimentos e lucros mais lentos.
Alexandre Carvalho

ATUALIDADE EM
DESTAQUE

“As empresas europeias
foram apanhadas desprevenidas por rápidos
aumentos de preços e
escassez de oferta de matérias-primas”

Um estudo aprofundado de matérias-primas,
realizado pela consultora líder em compras estratégicas e Supply Chain, INVERTO, concluiu
que:
• Nove em cada dez empresas (89%) confirmam uma disponibilidade limitada de
matérias-primas;
• 92% esperam margens e lucros mais baixos do que o previsto, como resultado do
aumento dos custos, apesar da implementação e antecipação de medidas;
• 43% das empresas esperam fortes aumentos de preços em matérias-primas;
• Os aumentos dos preços são mais acentuados no caso de: alumínio (48%), plásticos (48%), metais ferrosos e aço (48%) e
madeira, papel e celulose (40%);
• Os clientes e consumidores finais sentirão o peso desses aumentos de preços,
confirmando-se isto em 75% das empresas
abordadas, contra apenas 26% em 2020.
Com os lucros a cair as empresas necessitam de reagir de imediato
A volatilidade dos mercados mudou drasticamente como resultado da pandemia e afetou
todos os setores sem exceção. A alguns meses
atrás existiam disponibilidades limitadas para
muitas matérias-primas. Contudo atualmente corremos o risco de esgotar e não existir
disponibilidade sequer de algumas matérias-primas. Veja-se o exemplo do alumínio que
apresenta uma grande escassez no mercado,
pois a produção de magnésio, que é indispensável para o mercado foi em grande parte
reduzida pela China. Apesar de estar a reiniciar,
as quantidades ainda não permitem uma normalidade para os próximos meses. Associado
a isto temos os aumentos da energia, criando
inclusive crises políticas como as que estamos

a assistir no leste europeu.
Sem grande espanto estas condições de
mercado estão a afetar de maneira severa os
negócios e a sua rentabilidade.
A medida mais comum adotada pelas empresas para garantir a existência e o fornecimento ao melhor preço possível, é uma análise
profunda das suas necessidades e intervir na
Supply Chain, resultando em quase todos os
casos, num aumento de stocks e obviamente
procurar fornecedores alternativos. Contudo
também esta corrida aos stocks acentua ainda
mais as falhas de matérias-primas por este
efeito açambarcamento.
Principais mudanças nos acordos de preços
com fornecedores
O mesmo estudo concluiu que 75% das empresas ouvidas, irão refletir este aumento de
custos nos seus próprios clientes.
Do lado dos fornecedores, no entanto, as
empresas não podem evitar o aumento dos
custos: em comparação com estudos de anos
anteriores, as margens de negociação baixaram significativamente. Os fornecedores aceitam apenas prazos curtos em que garantem
preços fixos. Por outro lado, houve um aumento de cláusulas associadas a esses acordos que
incluem sobretaxas.
A Análise de Risco nunca foi tão importante como agora
A turbulência de hoje sublinha a importância
da Gestão e Análise de Riscos. Em ambas as
áreas, as empresas aprenderam com o Covid-19: 74% das empresas que participaram no
estudo dizem que a intensificação da Análise
de Riscos fará parte de seu trabalho diário após
a pandemia, 51% admitem que querem deixar
o modelo de negócio just-in-time e construir
armazéns maiores novamente, enquanto 49%
esperam poder agir de forma mais coordenada em crises futuras.

correntes diretos dos vários mercados.
O mais importante atualmente são as empresas continuarem a garantir suprimentos para
manter a capacidade de resposta e entrega
ao cliente final. As empresas que continuam
a produzir no clima atual têm a chance de ganhar penetração no mercado. Por outro lado,
é exigida uma mestria naqueles que negoceiam tanto da parte do fornecedor como do
cliente para manter a rentabilidade e margens
necessárias, de modo a manter as empresas
lucrativas.
Mas o futuro não se avizinha fácil, dado que
teremos de lidar com mais uma adversidade.
Com o início do conflito bélico entre a Rússia
e a Ucrânia, e apesar de nenhum dos países
serem fornecedores preferenciais na Europa
no que a matérias-primas diz respeito, teremos
implicações no fornecimento de energia
mundial. Existirão desequilíbrios óbvios que
trarão repercussões geopolíticas mais amplas
e irão inevitavelmente aumentar as pressões
na Supply Chain Global.
Atualmente não se sabe como esta crise se vai
desenrolar. Resiliência é a palavra de ordem e
tentar antecipar contingências imprevisíveis.
Com análise e planeamento rigoroso é possível
manter o sucesso!

No curto prazo, as empresas não podem escapar do aumento dos preços. Ninguém pode
vencer o mercado mundial e esta crise afetou,
afeta e continuará a afetar todos os setores,
tanto a nível internacional, como local nos conAlexandre Carvalho
Operations Manager Produtcion Lusomapei SA
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BETUMES MAPEI
58 CORES PARA JUNTAS COM PRESTAÇÕES ÚNICAS

O betume é um elemento
fundamental do sistema
de assentamento dos
revestimentos cerâmicos
e materiais pétreos e a
sua importância pode ser
avaliada do ponto de vista
técnico e estético. Ambos os
aspetos devem ser tidos em
consideração, uma vez que são
determinantes para o efeito
final. Como resultado, um
betume de elevada qualidade
deve satisfazer aos requisitos
estéticos e técnico-funcionais.
É importante notar que, na
última década, se registrou
a tendência dos grandes
produtores de cerâmica e
pedra natural em propor
revestimentos de grande
formato. Este fator, se por um
lado reduziu a superfície relativa
ocupada pelas juntas, por
outro, tornou mais importante
a sua função técnica (formatos
maiores correspondem a
tensões mais elevadas e, por
consequência, à necessidade de
reduzir a “rigidez” tanto quanto

possível da superfície ladrilhada).
Do ponto de vista técnico, o betume
contribui para a durabilidade
do revestimento, reduzindo
o risco de problemas como
descolamento, fissuras, falta de
planeza. Tecnicamente, representa
uma solução de continuidade da
superfície ladrilhada, modifica o seu
módulo elástico, tornando o conjunto
ladrilho-junta mais “deformável”
e capaz de suportar os esforços
dimensionais a que será submetido
durante a sua vida e utilização.
O betume também realça as
qualidades estéticas do revestimento
cerâmico e torna menos influentes
quaisquer diferenças dimensionais
entre os ladrilhos, permitindo um
melhor controlo de enchimento
regular e duradouro das próprias
juntas. O tipo de produto de
enchimento para as juntas será
escolhido com base no desempenho
esperado em função do campo de
utilização.
Os betumes cimentícios
• Os betumes acrílicos e cimentícios de elevado desempenho são

normalmente utilizados em todos
os ambientes onde (na ausência de
agressão química de base ácida) é
necessário um produto de elevado
desempenho, facilidade de aplicação,
resistência à abrasão e estabilidade de cor. Além disso, mesmo as
argamassas cimentícias podem ser
caracterizadas por desempenhos
como repelência à água (atenção,
não à prova d’água) ou resistência a
fungos e bolores.
Ultracolor Plus é o ponta de lança dos
betumes cimentícios pela Mapei. É
um produto com anti eflorescências
modificado com polímeros de elevadas prestações para a betumação
de juntas até 20 mm, de presa e secagem rápidas, hidrorrepelente com
DropEffect® e resistente a fungos e
bolores com tecnologia BioBlock®,
da classe CG2 WA em conformidade
com a norma EN 13888. As suas principais características são:
• Resistência a mofos e bolores (tecnologia Bioblock®). É constituído por
moléculas orgânicas especiais que,
distribuindo-se homogeneamente
na microestrutura da junta, impe-

dem a formação de microrganismos
responsáveis pelas alterações devidas
aos mofos e bolores.
• Hidrorrepelência à água (tecnologia
Dropeffect®). Reduz a absorção de
água superficial. Efeito repelente de
água e efeito gota.
• Estabilidade e uniformidade de cor.
O ligante hidráulico auto hidratante
especial garante cores uniformes e
sem manchas. Os ligantes especiais
do Ultracolor Plus durante o processo
de hidratação não geram cristais de
hidróxido de cálcio que são conhecidos por causar eflorescências.
• Rapidez. Tempos de espera curtos
para a limpeza e acabamento fácil.
Tempos de espera curtos para transitabilidade do pavimento e colocado
em exercício.
• Limpeza fácil. Limpeza superfície
final lisa e compacta, com baixa
absorção de água e, portanto, fácil de
limpar.
• Resistência mecânica. Excelente
resistência à abrasão, ciclos de congelamento-descongelamento, flexão
mesmo após ciclos de congelamento/descongelamento e, portanto,
excelente durabilidade.
• Resistência aos raios UV. Resistente
aos raios ultravioleta e agentes atmosféricos.
• Cores. Disponível em 40 cores. Todas as cores do Ultracolor Plus estão
também disponíveis no Mapesil
AC, para um efeito estético único e
uniforme.
É também importante destacar a
sua classificação EC1 PLUS de acordo
com o EMICODE emitido pelo GEV.
Os produtos Mapei, por exemplo, têm
baixíssima emissão de compostos
orgânicos voláteis e, portanto, são
seguros para a saúde de quem os utiliza e para a saúde de quem vive nos
ambientes em que foram utilizados.

Os betumes epóxis
Os betumes epóxis são preferidas
quando forem necessários produtos
com absorção zero, elevada resistência química, elevada higiene, como
pavimentos industriais, cozinhas industriais, refeitórios, laboratórios, etc.
Os betumes epóxi da Mapei pertencentes à família Kerapoxy permitem
a realização de pavimentos, paredes,
bancadas de trabalho, etc. em conformidade com o sistema HACCP e
os requisitos do Regulamento CE no.
852/2004, sobre higiene de produtos
alimentares. Para além disso, nos últimos anos, a química moderna aplicada à tecnologia desses materiais

permitiu a introdução no mercado
de uma nova geração de betumes
epóxis, muito fáceis de usar, favorecendo a sua utilização em projetos de
natureza civil ou residencial. Hoje em
dia não é muito raro usar betumes
epóxis mesmo em projetos residenciais e comerciais, ou pelo menos
naqueles espaços mais “estressados”
quimicamente, como casas de banha
e cozinhas, onde um betume não
absorvente, mais fácil de limpar e
higienizar, é a melhor solução.
Por este motivo, a MAPEI introduziu nos últimos anos também no
setor dos betumes epóxis, produtos
caracterizados por uma elevada
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BETUMES MAPEI

PROMOÇÃO BETUMES MAPEI

58 CORES PARA JUNTAS COM PRESTAÇÕES ÚNICAS

trabalhabilidade e aparência estética
agradável, disponíveis em várias cores
que permitem combiná-los com os
ladrilhos mais populares. Este objetivo
vê a sua aplicação prática na introdução do KERAPOXY EASY DESIGN,
a mais recente proposta da MAPEI e
resultado de anos de investigação e
desenvolvimento e inúmeros testes
de aplicação. Um produto que combina todas as características conhecidas
das argamassas epóxi com extrema
trabalhabilidade e facilidade de limpeza durante a fase de aplicação.
KERAPOXY EASY DESIGN permite a
qualquer pessoa usufruir das vantagens de um betume de altíssimo desempenho mecânico, totalmente não
absorvente, anti mofo e bacteriostático (característica certificada pelo laboratório independente INDUSTRIAL
MICROBIOLICAL SERVICE LTD) com
baixíssima emissão de compostos
orgânicos voláteis, com uma cor
estável ao longo do tempo e em conformidade com a regulamentação
HACCP. Tudo isso sem as dificuldades
associadas ao uso de betumes epóxis
tradicionais.
KERAPOXY EASY DESIGN pode ser
misturado até 6% em peso com
MAPEGLITTER (brilhante metalizado
colorido), para obter efeitos estéticos
únicos. A percentagem depende do
efeito estético e da trabalhabilidade
desejada. MAPEGLITTER está disponível nas cores prata e ouro. KERAPOXY
EASY DESIGN também pode ser misturado com MAPECOLOR METALLIC,
disponível em saquetas pré-doseadas
(90 g igual a 3% em peso em relação
a um balde de 3 kg de KERAPOXY
EASY DESIGN), um pigmento em pó
à base de mica perolada da mais elevada qualidade, para obter um efeito
metálico. MAPECOLOR METALLIC
está disponível nas cores Moonlight
(platina), Sahara (ouro), Shining (prata), Red clay (cobre), Stardust (prata
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escuro). Para obter um tom uniforme,
recomenda-se misturar MAPECOLOR
METALLIC na cor desejada com KERAPOXY EASY DESIGN 700 (translúcido). Misturar MAPECOLOR METALLIC
com KERAPOXY EASY DESIGN nas
diferentes cores pode dar origem a
uma infinidade de efeitos estéticos
metálicos de diferentes intensidades
e tonalidades. É aconselhável realizar
testes preliminares, pois o resultado
será diferente com base nas cores
utilizadas e nas quantidades utilizadas. KERAPOXY EASY DESIGN está
disponível em 41 cores (40 cores mais
neutro - n. 700 translúcido).
Em conclusão, o betume desempenha um papel fundamental na
conceção e execução de superfície
em cerâmica ou material pétreo. É
importante considerar o assentamento destes materiais como um sistema
composto por vários elementos e
projetar pavimentos e revestimentos
com juntas dimensionadas de acordo
com as características específicas de
cada projeto e as condições a que
a superfície será submetida, é um
aspeto fundamental para o sucesso e
durabilidade do sistema.

Fotografias. Ativação de Marca em vários pontos de venda, realizado pela equipa comercial Mapei

• Amostras de betumes epóxis.
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Fotografias. Ativação de Marca em vários pontos de venda,
realizado pela equipa comercial Mapei.

• Folheto Betumes Mapei.

Jogo de Equipa

O crescimento contínuo dos Armazéns
do Calhabé e as suas apostas tiveram
sempre como foco a satisfação do
cliente. Neste sentido a preocupação
da marca foi, é e continuará a ser a oferta de serviços e soluções inovadoras e
fiáveis para satisfazer as necessidades
e expectativas dos clientes, proporcionando aquela que foi batizada como
a “experiência AC”, que ultrapassa em
muito a venda de materiais de construção.
Com esta postura, os Armazéns do
Calhabé pretendem construir com os
seus clientes uma relação para a vida,
duradoura e de confiança. Para isso
contribuem os objetivos de aumento constante da gama de produtos e
serviços oferecidos, da construção da
melhor equipa profissional do mundo
e da manutenção de uma frota de excelência.

Em cima. Instalações dos
Armazéns do Calhabé.
Em baixo. Proprietários dos
Armazéns do Calhabé.

ARMAZÉNS DO CALHABÉ
UMA EXPERIÊNCIA A NÃO PERDER

Os Armazéns do Calhabé (1960), apresentavam dificuldades quando, nos anos 90, foram adquiridos por Albino
Fonseca, dotando-os de uma nova vitalidade e da capacidade de desenvolvimento. A restruturação e informatização dos Armazéns foram passos decisivos para o futuro dos mesmos.
Hélder Fonseca, filho de Albino Fonseca, ingressou na
empresa no ano 2000, tendo estabelecido contacto e
colaboração com novas marcas presentes nos Armazéns. Esta entrada na sociedade mostrou-se essencial e
permitiu crescimento exponencial da mesma e foi consagrada com a receção dos prémios Excelência (2009 e
2011).
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Em 2020, uma nova administração ingressou nos Armazéns
do Calhabé, que passaram, a contar igualmente com a participação de Sérgio Fonseca e Roberto Ribeiro. Esta nova
organização e dinâmica empresarial culminou na inauguração, em janeiro deste ano, de novas, maiores e mais modernas instalações na Quinta da Balseira, em Coimbra. Esta
mudança foi acompanhada por um rebranding da marca
Armazéns do Calhabé, que direcionou não apenas o logotipo, mas orientou toda a imagem e organização das novas
instalações, bem como os canais de comunicação da marca.
Toda esta competência e audácia foi reconhecida com o Prémio Empreendedorismo 2022 e a distinção anual como PME
Líder pelos seus desempenhos superiores. Estes eventos foram acompanhados do aumento dos recursos humanos, do
número de departamentos e aumento da frota disponível.
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INICIATIVAS VÁRIAS

Em cima. Hélder Fonseca,
Sérgio Fonseca, Roberto
Ribeiro, Carlos Ferreira e
Pedro Alexandre.

Neste contexto insere-se a parceira
com a Mapei, que, segundo a administração dos Armazéns do Calhabé, “...
trata-se de uma marca de grande prestígio, com excelentes produtos e um
serviço pós-venda extraordinário. Uma
relação que começou em 2015 e que
teve uma evolução significativa dentro
da oferta de soluções químicas para a
construção da empresa.
Além disso, com as pessoas da Mapei
foi possível criar uma relação de proximidade, colaboração e entreajuda, tanto que é possível afirmar que “A Mapei
é um parceiro perfeito...”.
Os Armazéns do Calhabé são uma empresa familiar e como tal caracterizam-se pela agilidade ao nível da gestão
dos desafios, flexibilidade ao nível da
comunicação interna e externa, bem
como pela orientação comum dos
objetivos da empresa. Esta mesma dimensão “unificada” do negócio, facilita
a orientação para o cliente e estabelecimento de relações de proximidade
baseadas na confiança.
Para dar mais enfase a esta importante
fase de crescimento e para estar ainda
mais perto dos clientes atuais e potenciais, os Armazéns do Calhabé marcam
presença na Expofacic, em Cantanhede, entre julho e agosto 2022.
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Quando a Diferença, faz Diferença… Ação
Interna “Eu faço a Diferença”
Na Mapei, acreditamos que as pessoas fazem a diferença.
Desta nossa crença, nasceu este ano, o prémio “EU FAÇO
A DIFERENÇA” que visa reconhecer a importância do
cumprimento das regras de Ambiente e Segurança,
a melhoria contínua das do ambiente organizacional
e dar a conhecer o trabalho de cada equipa a todos
os colegas da empresa, fomentando a participação
e comunicação de todos e entre todos, encontrando
exemplos inspiradores para a excelência na Lusomapei.
Assim, semestralmente, a Mapei irá identificar um
colaborador cujo contributo se tenha destacado
numa das seguintes categorias: Pessoas, ideias que
promovam a comunicação e interação entre equipas
e/ou um melhor conhecimento do negócio; Ambiente,
ideias que reduzam o impacto ambiental e promovam
sustentabilidade; Segurança: ideias que permitam
reduzir os riscos a que o colaborador está exposto;
Instalações, ideias inovadoras para as novas instalações
que visem a melhoria das condições de segurança ,
saúde e ambientais e, por último, a Satisfação do Cliente,
boas práticas ou ideias que fomentem a promoção da
marca Mapei e a satisfação do cliente.

Qualquer colaborador da Lusomapei poderá ser
reconhecido como “EU FAÇO A DIFERENÇA”, podendo
ser indicado pelo seu Gestor de Processo, por outro
colega ou por si próprio.
As candidaturas, triadas numa primeira fase pelos
representantes de Ambiente e Segurança e Recursos
Humanos, serão votadas por um júri interno, constituído
por um elemento de cada equipa da Lusomapei, de
acordo com os critérios definidos no regulamento.
O candidato que tiver maior número de votos será
reconhecido com o prémio “EU FAÇO A DIFERENÇA”. O
vencedor será posteriormente divulgado na newsletter
interna da empresa, com um resumo dos critérios que o
levaram ao prémio.
Com esta ação pretende-se destacar a importância
que todos os colaboradores e equipas têm no
desenvolvimento da empresa, reconhecendo e
incentivando esse esforço porque acreditamos que um
bom ambiente de trabalho, onde os colaboradores se
sintam realizados, motivados e reconhecidos é a grande
força da nossa organização.
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RECON STRUI R E NIVE L AR COM CA L , A ME L H OR

AR G AMA S S A EC O

PARA TODOS OS E DI F Í CI OS .

CAL HIDRÁULICA
NATURAL PURA
SEM CIMENTO

Mape-Antique NHL ECO RESTAURA é a argamassa polivalente à base de cal hidráulica natural pura e
materiais reciclados aplicada em camadas de 3 a 30 mm de espessura particularmente indicada para a
reconstrução e nivelamento de suportes, rebocos e revestimentos de base mineral em todos os edifícios,
incluindo os de interesse histórico.
É TUDO OK,
COM A MAPEI
Para mais informações em mapei.pt

