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Atualidade

Nova Fábrica 
da Mapei 
LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA 

No passado dia 22 de setembro foi realizada, a 
cerimónia de lançamento da primeira pedra, da 
nova unidade produtiva da Mapei Portugal, na 
Zona Industrial de Cantanhede. 

No evento marcaram presença 
a Eng.ª Carla Santos, Diretora 
Geral da Mapei Portugal, o Eng.º 
Enrico Garino, Diretor Mundial 
de Engenharia do Grupo Mapei, 
o Dr. Pedro Cardoso, Vice-
Presidente da Câmara Municipal 
de Cantanhede e o Dr. Paulo 
Carapuça, CEO do Grupo Casais.

Neste ato simbólico, onde 
estiveram também outros 
elementos da Direção da Mapei 
Portugal, responsáveis do 
Grupo Casais e representantes 
do Município, foi realçada a 
importância estratégica deste 
projeto, tanto pela própria 
Mapei, como pela Câmara de 
Cantanhede e pelo Empreiteiro.

Um investimento de cerca de 12 milhões de 
euros que irá dotar a filial Portuguesa do 
Grupo Mapei de uma nova unidade produtiva 
inserida, numa área total de 26.500 m², sendo 
10.000 m² de área coberta, estando equipada 
com tecnologia de vanguarda para a produção 
de produtos químicos para a indústria da 
construção. 

Com esta nova estrutura, cuja conclusão é prevista 
para o final do verão de 2023, queremos melhorar 
ainda o nosso serviço ao cliente, aumentando 

a nossa capacidade de 
resposta às exigências do 
mercado local, bem como 
garantir uma maior rapidez 
na disponibilização da nossa 
gama de produtos.

Um momento especial 
que queremos partilhar 
com todos os nossos 
colaboradores e parceiros de 
negócio.

Imagens. Vários 
momentos do lançamento 
da primeira pedra



4   RM  48/2022

Montserrat semibold

MONTSERRAT LIGHT 11,5 / 14 SOMMARIO
SU PIÙ RIGHE LUNGO
MONTSERRAT LIGHT 11,5 / 14 SOMMARIO
SU PIÙ RIGHE LUNGO
MONTSERRAT LIGHT 11,5 / 14 SOMMARIO
SU PIÙ RIGHE LUNGO
MONTSERRAT LIGHT 11,5 / 14 SOMMARIO
SU PIÙ RIGHE LUNGO

Montserrat
light 44/52
su due righe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
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Mesmo 
o moderno 
se renova
Qual a melhor forma de reabilitar um edifício moderno 
que mostra sinais de degradação? Vamos tentar 
responder a esta questão nas páginas seguintes, 
conscientes de que este tipo de intervenção requer 
metodologias e técnicas muitas vezes muito diferentes 
daquelas utilizadas para um edifício de valor histórico e 
arquitetónico.
De facto, deparamo-nos frequentemente com edifícios 
de betão – nos quais também se podem utilizar aço, 
argamassas cimentícias e outros materiais – no âmbito 
de intervenções que levaram ao longo do tempo a 
repensar os conceitos de conservação e reabilitação.
Estas intervenções requerem a utilização de materiais 
compatíveis, concebidos e testados em laboratório 
para consolidar, preservar e proteger as estruturas 
e superfícies, mantendo a funcionalidade e o valor 
estético do projeto original.
A Mapei oferece uma vasta gama de produtos 
destinados à consolidação estrutural, reparação e 
reabilitação estrutural, incluindo a conservação, bem 
como o restauro, que têm em conta a história e as 
especificidades de cada edifício.
Nesta edição da Realtà Mapei Portugal, apresentamos 
alguns projetos e pareceres técnicos para explorar 
um tema de grande interesse na arquitetura 
contemporânea.

Especial reabilitação de edifícios modernos
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Os paradigmas para proteger 
os novos monumentos

PRINCÍPIOS TEÓRICOS REDEFINIDOS, FERRAMENTAS, METODOLOGIA DE 
APLICAÇÃO PARA READAPTAR OS CÓDIGOS DA REABILITAÇÃO AOS EDIFÍCIOS 

MODERNOS, DOCUMENTOS ÚNICOS DE ARQUITETURA

por Fulvio Irace

Em 1988, nasceu na Holanda a associação Docomomo 
Internacional (Documentation and Conservation of 
Modern Monuments), com o objetivo de sensibilizar 
os governos e a opinião pública sobre o então quase 
completamente novo tema da conservação da 
arquitetura moderna.
Até então, de facto, a tutela aplicava-se apenas aos 
edifícios do passado e as teorias e os métodos das 
várias Cartas do Restauro tinham como objeto exclusivo 
aqueles artefactos de construção 
histórica considerados expressões 
reificadas de uma identidade 
coletiva. Assim, por exemplo, em 
1964, uma das pedras angulares da 
Art Nouveau poderia ser demolida 
em Bruxelas - a Maison du Peuple 
de Victor Horta - porque todo o movimento foi avaliado 
como um fenómeno de gosto desprezível, excluído dos 
códigos da historiografia oficial.
O desconhecimento dos documentos da era industrial 
do século XIX ao XX favoreceu a degradação: teríamos 
que esperar um renovado interesse na pesquisa 
histórica pela arquitetura do ecletismo, da liberdade e, 
finalmente, o legado do racionalismo para começam 
a ser reconhecidos como evidência fundamental de 
uma civilização em construção e, portanto, digna de 
tutela. Ainda era um reconhecimento parcial porque o 
foco de atenção se concentrava num campo limitado 
de exemplos particularmente famosos e icônicos: mas 
ainda era um começo.
Por outro lado, se é verdade que o próprio título 
de Docomomo acentuou a noção restritiva de 
“monumento”, também é verdade que pela primeira 
vez se declarou que até a Modernidade deu origem 
a edifícios capazes de transcender os limites de seu 
tempo, candidatos à categoria heroica de monumento.
Nem mesmo a data de fundação do Docomomo é 
acidental: os anos 80, com a irrupção do chamado 
Pós-Moderno, tornaram palpável o distanciamento 
com o passado à luz de uma diferente perceção da 

assumiu (mesmo a nível académico) face à disciplina mais 
consolidada do restauro do Antigo, tornou imperativa 
a redefinição do pressupostos teóricos, ferramentas e 
metodologias operacionais, readaptando os códigos 
da reabilitação do património histórico à realidade dos 
edifícios modernos: desta forma a verdade da obra 
abriu uma reflexão sobre as especificidades que tornam 
a arquitetura moderna diferente daquela da era pré-
industrial.
Como se sabe, a arquitetura racionalista sempre se afirmou 
universal e, portanto, replicável para além do conceito de 
singularidade que atribuímos à arquitetura do passado; 
no entanto, sabemos que, apesar das pretensões teóricas, 
grande parte do seu legado é constituído por peças 
únicas com fortes conotações estéticas: a casa dupla de 
Le Corbusier em Stuttgart, para nos limitarmos a alguns 
exemplos mais conhecidos e recentes, as residências dos 
professores da Bauhaus em Dessau, a habitação social 
dos bairros racionalistas, etc. também nasceram com a 
intenção de fixar um “tipo” que pudesse ser replicado com 
algumas variantes e também parcialmente transformável 
no futuro. Em resumo, eram “documentos” que depois, 
com a mudança do ponto de vista 
crítico, tornaram-se verdadeiros 
“monumentos”: a restauração deve, 
portanto, levar em conta essa nova 
condição, aliada às dificuldades de 
mantê-la que envolve modificações, 
ajustes, intervenções de suporte, 
a menos que queiram cancelar a 
função.
Facto que, aliás, também tem estimulado as indústrias do 
sector (desde a produção de novos tipos de cimento até 
acabamentos de fachadas) a desenvolverem uma intensa 
busca por novos materiais compatíveis com o material 
original.
Não só as formas de utilização do espaço mudaram, como 
a necessidade de se adaptar às contínuas mudanças nos 
padrões de sustentabilidade energética e ambiental, levam 
à adoção de materiais e técnicas de isolamento térmico 

que, se aplicados de acordo com os parâmetros atuais, 
distorceriam radicalmente o aspecto dos edifícios a serem 
protegidas.
Se acrescentarmos também as cada vez mais rigorosas 
políticas de regeneração urbana, compreendemos como 
a extensão da proteção implica ao mesmo tempo uma 
seleção inevitável e a adoção de procedimentos não 
padronizados para não desvirtuar os artefactos.
Um problema não menos agudo é o que se refere às 
arquiteturas que adquiriram o estatuto de monumentos: 
exemplar é o caso da famosa Ville Savoye em Poissy, 
manifesto do purismo corbusiano dos anos 1930, que hoje 
mais parece um fetiche mascarado por repetidos restauros 
(de 1963 a 1998), que fizeram prevalecer a manutenção 
da aura icónica sobre a realidade material e histórica 
do edifício. Para manter o edifício num estado irreal de 
perfeição, manteve-se a “máscara”, apagando a pátina 
do tempo cuja extrema importância foi reconhecida pela 
Carta da Restauração para a verdade história.
Felizmente, não faltam exemplos reconfortantes de 
uma abordagem correta e muitos deles vêm de Itália: 
em 1986, no final dos 50 anos então previstos pelas leis 

de proteção, o Ministério do Património 
Cultural emitiu o beco monumental para 
a Casa del Fascio em Giuseppe Terragni 
em Como, reconhecendo-a como um 
bem de significativo interesse histórico e 
artístico: isso permitiu iniciar um cuidadoso 
e respeitoso projeto de reabilitação 
das superfícies de mármore e das 
características paredes de blocos de vidro. 

Foi um restauro fundacional porque pela primeira vez 
foram formuladas questões específicas sobre o problema 
da recuperação da arquitetura do Movimento Moderno 
para a qual, como dissemos, não havia protocolos nem 
métodos de intervenção.
Para medir o progresso das últimas três décadas, basta 
recordar a reabilitação de outro ícone do modernismo 
do pós-guerra, o arranha-céu Pirelli de Gio Ponti e 
Pierluigi Nervi, em Milão. Em 18 de abril de 2002, um 

história. Havia um sentimento generalizado de que as 
batalhas ideológicas e estéticas que marcaram o advento 
da vanguarda do século XX já haviam se tornado de pouca 
importância e que tudo poderia coexistir no mesmo nível: 
o Partenon, por exemplo, ao lado de Le Ville Savoye de 
Corbusier ou a Neue National Gallery de Mies van der Rohe.
O próprio conceito de Moderno - durante muito tempo 
ligado quase exclusivamente às noções de novo, de 
progresso, de transformação contínua - adquiriu um 

significado mais abrangente porque, 
como escreveu o filósofo Gianni 
Vattimo, “a essência do moderno 
torna-se verdadeiramente visível 
apenas a partir do momento em que 
o mecanismo da modernidade se 
desprende de nós”.

Na mesma década, dois eventos importantes devem 
ser apontados como significativos dessa mudança de 
perspetiva: em Barcelona, um grupo de arquitetos e 
historiadores espanhóis promoveu a reconstrução do 
lendário Pavilhão erguido por Mies para a Exposição 
Internacional de 1929 e desmontado na final do evento. 
No entanto, o seu eco sobreviveu ao seu tempo histórico 
e a descoberta no local dos vestígios dos pilares metálicos 
que constituíam um dos elementos mais representativos 
desencadeou uma reconstrução que na verdade foi mais 
uma réplica de raiz do que uma recomposição.
Mais ou menos ao mesmo tempo, iniciava-se na Alemanha 
uma experiência-piloto: a reabilitação do bairro de 
Weissenhof, erguido em 1927 em Stuttgart por iniciativa 
da Wekbund como manifesto de um novo modo de 
viver, tornado irreconhecível por décadas de degradação 
e adulteração brutal. Se por um lado esta iniciativa 
impulsionou uma rápida marcha para a revalorização 
do património modernista, por outro pôs em evidência 
as dificuldades teóricas e técnicas inerentes à prática do 
restauro do moderno, cujas aporias logo se manifestaram 
nas experiências nas obras individuais.
Não por acaso, mais de 30 anos depois destas primeiras 
experiências, a autonomia que o restauro do Moderno 

A Neue National Galerie (Nova Galeria Nacional) em Berlim, concluída 
em 1968 para um projeto de Mies van der Rohe

O projeto da obra é a chave 
para uma reabilitação que 
não quer ser uma traição à 
evidência histórica

As indústrias do sector 
são estimuladas a 
desenvolver uma busca 
intensa por materiais 
compatíveis com matéria 
original

Especial reabilitação de edifícios modernos
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As orientações 
a seguir, que 
influenciam a escolha 
dos materiais a 
utilizar, são também 
estéticas e diferem 
das dos edifícios 
históricos

“

Conhecimento e consciência 
são os fundamentos corretos 

da reabilitação

Vamos esclarecer a questão desde já: o que se entende 
por reabilitação do “moderno” e quais são as diferenças 
com uma intervenção de reparação do betão?
Se por reabilitação entendemos “toda a intervenção em 
monumentos, arquiteturas, obras de arte e outros objetos 
de valor artístico, histórico ou antropológico posterior 
à conclusão da obra” pode dizer-se que a abordagem 
metodológica no procedimento de reabilitação de um 
edifício moderno é o mesmo que temos com um edifício 
de reconhecido valor histórico e arquitetónico. A verdadeira 
diferença é apenas “tecnológica”, entendida como 
métodos construtivos e materiais utilizados na construção 
de um edifício moderno onde os materiais utilizados são 
sobretudo o betão armado e não armado e os elementos 
constituintes, que muitas vezes são tijolos furados. 
Quando a degradação envolve os reforços, o desempenho 
estrutural decai rapidamente com sérios riscos para a 
estabilidade do próprio edifício ou da estrutura. Por outro 
lado, quando a deterioração afeta a superfície do betão 
à vista - pensamos, por exemplo, num betão decorativo 
composto por agregados coloridos - qualquer intervenção 
de reparação alterará o aspecto estético. Problemas 
que não se verificam nos edifícios históricos em que as 
paredes foram feitas com tijolos maciços, pedras e/ou 
tufo, ou foram revestidas com os chamados rebocos de 
“sacrifício” que “envelheceram” com o edifício, mas ao 
mesmo tempo protegeram a estrutura das intempéries 
e das agressões atmosféricas. No início dos anos 1900, o 
betão armado mudou as regras do jogo juntamente com 
a realização de estruturas cada vez mais leves nas quais 
o betão ficava à vista, de forma a destacar a textura das 
cofragens, às vezes em madeira. Mais tarde, descobre-
se que o material, inicialmente considerado inatacável e 
durável, se não for suficientemente protegido, é facilmente 
degradado principalmente devido à oxidação dos Ferros de 
armadura. E aqui que se começa a pensar em intervenções 
de reparação do betão armado – concebidas como uma 

SALVAGUARDAR A ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA REQUER UMA 
INVESTIGAÇÃO DO EDIFÍCIO DO PONTO DE VISTA HISTÓRICO, MATERIAL E 

CONSTRUTIVO: A PROPOSTA MAPEI

reintegração e proteção das partes degradadas e, ao 
mesmo tempo, uma reabilitação do moderno – onde as 
estruturas foram prescritas por arquitetos e engenheiros 
ilustres. No entanto, a reabilitação do moderno já não 
pode basear-se nas receitas transmitidas pelos anteriores 
aplicadores porque os materiais são diferentes. Já não 
existem argamassas à base de cal, mas sim materiais 
cimentícios que implicam diferentes métodos de 
intervenção e aplicações. Em todo o caso, o denominador 
comum mantém-se sempre aquelo de preservar o que 
já existe, quer se trate de património histórico, quer de 
construção moderna vinculada.

Quais são as regras a seguir para desenvolver uma 
metodologia de intervenção correta?
Independentemente de se tratar de um edifício 
histórico ou de construção recente, quando se trata de 
requalificação, as principais intervenções dizem respeito à 
consolidação estrutural, reparação e reabilitação, também 
conservadora, bem como ao restauro. Se com o restauro do 
antigo se podia contar, como já indiquei, com as receitas 
transmitidas pelos antigos aplicadores, com a reabilitação 
do moderno passa-se do artesão ao técnico de laboratório 
que, como já o fizemos durante muitos anos na Mapei, 
formula produtos específicos certificados que garantem 
a aderência em espessuras mínimas, materiais à base de 
resinas e primários orgânicos que garantem a proteção das 

de Davide Bandera

avião turístico colidiu com a fachada causando sérios 
danos e, consequentemente, gerando um debate sobre 
possíveis ações de reabilitação. Foi criado um observatório 
que colocou no centro de cada ação a compreensão 
histórica e material da obra, apoiada na inspeção direta 
e no conhecimento aprofundado dos materiais de 
arquivo: a reconstrução foi filológica e respeitosa do 
material histórico, especialmente a parede de cortina 
e do revestimento cerâmico do plugue. Isso permitiu 
à Superintendência adotar com sucesso a mesma 
metodologia escrupulosa para a reabilitação das fachadas 
de cerâmica de outra importante obra milanesa de Gio 
Ponti, a capela da Anunciação no hospital San Carlo
Também em Milão, permanece um case study a recente 
reabilitação da igreja de vidro em Baranzate, uma obra-
prima de Mangiarotti, Morassuti, Favini: a engenhosa 
reinterpretação do tema das fachadas transparentes 
- degradadas nos materiais originais - é uma bela 
demonstração de como o projeto é a pedra angular 
de uma reabilitação que não quer ser uma traição ao 
testemunho histórico. Da mesma forma, a reabilitação 
da famosa villa Tugendhat por Mies em Brno é a prova 
viva de como, para além das teorias, é, em última análise, 
a análise aprofundada da “carne” da arquitetura (muitas 

vezes diferente na realidade do canteiro de obras de os 
desenhos dos autores) a única forma viável de preservar o 
espírito (e não apenas a imagem laminada) da obra e assim 
transmiti-la viva e vibrante à nossa contemporaneidade.

FULVIO IRACE 
Professor titular de “História da Arquitetura e do Design” no 
Politécnico de Milão até 2020 e professor visitante na Men-
drisio Academy of Architecture, Fulvio Irace foi coordenador 
nacional do projeto PRIN 2008 intitulado “The design of cul-
tural between history, memory and knowledge. O Imaterial, 
o Virtual, o Interativo como projeto “matéria” em tempos de 
crise”. Editor de arquitetura das revistas “Domus” (1980-86) 
e “Abitare” (1987-2007), colaborou com as principais revistas 
internacionais do setor, recebendo, em 2005, o prêmio Inar-
ch Bruno Zevi de crítica de arquitetura. Atento sobretudo 
aos problemas historiográficos da arquitetura italiana entre 
as duas guerras, tem dedicado o empenho de algumas ex-
posições e livros ao estudo destes temas.

Villa Savoye, uma residência particular localizada em Poissy (no banlieue parisiense), 
projetada por Le Corbusier e Pierre Jeanneret e construída entre 1928 e 1931.

Especial reabilitação de edifícios modernos
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Product Manager Linha de produtos para a reabilitação 
de edifícios em alvenaria, Mapei Spa

Museo Guggenheim em Nova Iorque.

escolhendo os materiais e sistemas mais adequados 
para, finalmente, proceder à sua implementação, 
independentemente de ser necessário intervir no 
património histórico e moderno.
e i sistemi più idonei per procedere, infine, con la loro 
messa in opera, indipendentemente che si debba 
intervenire sul patrimonio storico e moderno.

A Mapei contribui com seus produtos para a reabilitação 
de edifícios importantes e “icónicos” em todo o mundo. 
Lembra-se de algum?
No contexto da arquitetura moderna e contemporânea, 
entre os vários exemplos de intervenções realizadas com o 
suporte tecnológico e a assistência da Mapei, um lugar em 
primeiro plano certamente deve ser atribuído à requalifi-
cação do Museu Guggenheim de Nova York, obra de Frank 
Lloyd Wright em 1943, uma das arquiteturas mais importan-
tes do século XX.
O espírito milanês de Mapei não poderia ser melhor 

expresso na conservação de vários edifícios modernos da 
cidade que nasceu em 1937. Entre eles, numerosos edifícios 
projetados por Giò Ponti, como o arranha-céu Pirelli, a Igreja 
de Santa Maria Anunciata no San Carlo Borromeo, o Navio e 
o Trevo do Politécnico de Milão – segundo o arquiteto Renzo 
Piano – “o salão de festas mais bonito do mundo”.
Também em Milão podemos citar o antigo Pavilhão 3 da 
Feira, o primeiro “Palazzo dello Sport” da cidade, projetado 
pelo engenheiro-arquiteto Paolo Vietti Violi e inaugurado 
em abril de 1923, representava um espaço de ligação entre o 
centro urbano e o nascente centro de exposições.
Concluídas em 2010, importantes obras de reabilitação e re-
qualificação envolvendo produtos Mapei foram realizadas na 
Estação Central, inaugurada em 1931 com base num projeto 
do arquiteto Ulisse Stacchini.

armaduras internas, que criam uma poderosa aderência 
das novas argamassas de reparação às estruturas 
cimentícias originais em espessuras até alguns 
milímetros.
As orientações a seguir, que também influenciam o 
estudo e a escolha dos materiais a utilizar, são também 
estéticas e diferem daquelas dos edifícios históricos. 
O sinal do tempo que confere poesia e autoridade 
aos edifícios históricos em edifícios modernos é, ao 
contrário, um sinal de deterioração e má manutenção. 
Na reabilitação do moderno, a forma e a aparência 
originais prevalecem sobre o sinal do tempo. Por isso 
mesmo a manutenção e especialização de técnicos e 
empresas torna-se um tema fundamental quando é 
necessário intervir num moderno edifício vinculado.

Qual a importância de entender a arquitetura 
moderna e conhecer os materiais e estruturas para 
uma proposta de projeto eficaz?
Ponto essencial para toda a atividade que vise a 
proteção e conservação de qualquer tipo de artefacto 
- seja antigo, moderno ou contemporâneo - o estudo, 
a investigação, o crescimento do conhecimento e a 
consciência do valor e da qualidade, são os alicerces 
necessários para enfrentar com sucesso uma 
atividade de restauro. Concretamente, a conservação 
e reabilitação do património arquitetónico moderno 
exige um conhecimento analítico da consistência da 
obra que, precisamente na sua materialidade, incorpora 
valores históricos, artísticos e culturais. A comparação 
direta com os aspetos técnicos é extremamente 
fundamental para as obras do século XX que muitas 
vezes adotam soluções técnicas por vezes experimentais 
e não testadas que ao longo do tempo se revelaram 
por vezes deficientes ou frágeis. Os processos 
ligados à salvaguarda da arquitetura contemporânea 
pressupõem sempre o conhecimento do edifício do 

ponto de vista histórico, material e construtivo e envolvem 
aspetos como a adequação às necessidades de segurança 
estrutural e de conservação.

Qual é a proposta da Mapei para a reabilitação de um 
edifício moderno?
Como já tive oportunidade de dizer várias vezes, não 
existem diferenças substanciais entre a reabilitação de 
um edifício antigo de alvenaria e o de um moderno. Uma 
vez identificadas com precisão as causas que levaram ao 
problema ou deterioração de um ou outro, o ponto forte da 
Mapei é que dispõe de uma vasta gama de produtos para 
ajudar o projetista e o aplicador a identificar os materiais 
mais adequados para a reabilitação e reparação de cada 
edifício.
Na Mapei, a Linha Reabilitação e Restauro, composta por 
uma equipa de pessoas especializadas, dá diariamente 
assistência técnica, através de vistorias em obra, relatórios 
de intervenção, análise de preços e especificações, dá 
apoio ao projetista prescritor e às empresas, mesmo 
especializadas que intervêm em reabilitação. Por 
fim, mas não menos importante, com os técnicos da 
Superintendência com os quais a equipe interage para 
aspetos puramente técnicos. Um dos pontos fortes da 
Mapei é que trabalha junto de Gabinetes de Arquitetura e 
Engenharia e empresas especializadas na delicada fase de 
diagnóstico que visa investigar não apenas a composição 
físico-química dos materiais originalmente utilizados na 
construção de um edifício, mas também as causas que 
produziram as momentâneas estado de degradação. Após 
esta fase de diagnóstico, é possível definir como operar, 

A linha de reabilitação 
e restauro Mapei 
oferece consultoria 
técnica para apoiar 
projetistas e empresas

“

EM CIMA. O edifício Trifoglio do Politécnico de Milão - projetado por Gio 
Ponti - e a Estação Central de Milão. Os produtos Mapei foram utilizados 
para a restauração de ambos os edifícios.

Especial reabilitação de edifícios modernos
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REPARAÇÃO DO BETÃO E ACABAMENTO 
PARA A REABILITAÇÃO DAS FACHADAS

Sede Enel
(Entidade Nacional de Eletricidade)

Palermo (Itália)

O edifício onde está localizada a sede da Enel em Palermo foi 
construído em 1963 com um projeto do arquiteto Alberto Sa-
monà, com a colaboração do seu filho Alberto e de Giuseppi-
na Marcialis. Foi considerado pela crítica como um exemplo 
arquitetónico de qualidades excecional e constitui um dos 
edifícios mais significativos do pós-guerra em Palermo.
O volume do edifício é organizado em quatro edifícios de di-
ferentes alturas, agrupados em torno de um pátio ajardina-
do, elemento de mediação entre espaços públicos e privados, 
abertos ao eixo viário principal da via Marchese di Villabianca. 
A decisão de rejeitar o quarteirão fechado está ligada à tradi-
ção urbanística do século XIX de Palermo. 
Além das solicitações urbanísticas, são reconhecíveis várias 
contaminações e sobreposições linguísticas são nos quatro 
edifícios que compõem a sede da Enel. Segundo o historia-
dor da arquitetura Manfredo Tafuri existe, de facto, uma mis-
tura de referências que vão de Wright à Mies van der Rohe, de 
Terragni à Le Corbusier.
Através da montagem dos elementos em múltiplos planos 
verticais e do desenho de luminárias com eixo de rotação ex-
cêntrico, o projeto cria uma arquitetura dinâmica.
 
Os fenómenos de degradação
Antes da intervenção da reabilitação, o complexo encontra-
va-se em avançado estado de degradação. A insólita com-
plexidade de formas e elementos previsto pelo projeto, a 
baixíssima espessura da camada de cobrimento dos ferros 
de armadura e a ineficiência do sistema de drenagem das 
águas pluviais foram as causas da degradação das fachadas.
A estrutura apresentava um estado de degradação mais ex-
tenso nas partes em betão expostas, principalmente aquelas 
submetidas a escoamento de águas pluviais, fenómeno este 
que também afetou o revestimento pétreo de travertino cau-
sando um início de deterioração da consistência. A partir de 
uma análise criteriosa, todos os fenómenos de degradação 
que afetaram os elementos de betão armado foram subme-
tidos à oxidação das armaduras e consequente aumento de 
volume que provocou a expulsão da camada de cobrimento 
em betão.

Uma imagem da sede 
da Enel em Palermo, 
construída em 1963 
com projeto de Alberto 
Samonà

Especial reabilitação de edifícios modernos
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FICHA TÉCNICA
Sede Enel, 1963
Período de intervenção: 
2013-2015
Intervenção: fornecimento 
de produtos para o 
restauro arquitetónico das 
fachadas
Cliente: Enel 

Servizi s.r.l.
Projetista: 3TI Progetti 
Italia S.p.A
Consultoria técnica: 
eng. Davide Bugliarelli – 
Tecnotek s.r.l.
Empreiteiro: Sicci Sud
Distribuidor Mapei: Saces
Coordenação Mapei: 

Salvatore Costa, Ignazio 
Vallone, Rosario Conigliaro, 
Rocco Briglia (Mapei SpA)
 
PRODUTOS MAPEI
Reparação de betão: 
Mapegrout 430, Mapefer 1K
Barramento: 
Planitop 210

Impermeabilização das 
superfícies: 
Mapelastic Guard
Acabamento das fachadas: 
Elastocolor Pittura, Malech

Para mais informações 
sobre os produtos, visite o 
site mapei.it

Saiba mais em
MAPEFER 1K

A reabilitação
O projeto de restauro e reparação visava efetivamente a con-
servar e proteger as fachadas do edifício, salvaguardando o 
seu valor histórico-arquitetónico através do respeito pelos 
elementos tipológicos, formais e estruturais originais.
A lógica de intervenção assentou no conceito de “intervenção 
mínima” e nos princípios da perfeita “compatibilidade mecâ-
nica, química e física” dos materiais que constituem a estru-
tura pré-existente com os novos, que lhe são acrescentados.
A escolha mais difícil foi conseguir selecionar os materiais a 
utilizar na fase de restauro de forma a garantir o respeito pela 
identidade e memória do edifício, cujo símbolo, ainda hoje 
impresso nas fachadas, é representado pelo veio da madeira 
das cofragens que originariamente moldaram o beton bruit.

A contribuição da Mapei
Com vista ao planeamento de uma intervenção que garan-
tisse um elevado grau de durabilidade, mas ao mesmo tem-
po mediasse as dificuldades inerentes à realização de uma 
reparação de betão face à vista, foi necessário realizar um pro-
cedimento codificado amplamente partilhado pelas normas 
de referência (NP EN 1504). Com o apoio técnico da Mapei foi 
possível definir o ciclo de intervenção e os materiais a utilizar 
para ir ao encontro das necessidades do cliente.
Após os primeiros ensaios com as argamassas, procedeu-se 
ao ensaio dos acabamentos e posteriormente ao ciclo com-
pleto de intervenção proposto. Todo este conjunto respeitou 
as características estéticas originais e garantiu uma boa pro-
teção do betão.
 
Reparação dos parapeitos
Intervimos para recuperar a parte saliente degradada dos 
parapeitos, reconstruindo as partes em falta, respeitando as 
dimensões geométricas originais de cada elemento, conso-
lidando as partes existentes e por fim tratando os elementos 
com sistemas de proteção e acabamentos.

Após a demolição de todas as partes em betão, friáveis, sol-
tas ou em fase de destacamento, a escovagem manual das 
armaduras metálicas e a limpeza das superfícies, procedeu-
-se ao tratamento dos ferros de armaduras com a aplicação 
de duas demãos de MAPEFER 1K, argamassa cimentícia an-
ticorrosiva.
As seções de betão degradadas foram posteriormente repa-
radas com a aplicação de espátula de MAPEGROUT 430 ar-
gamassa tixotrópica monocomponente fibrorreforçada de 
retração compensada e presa normal. A seguir, as superfí-
cies foram niveladas com PLANITOP 210, argamassa cimen-
tícia monocomponente, hidrorrepelente, de grão fino e alta 
aderência.
Para proteger as superfícies horizontais, optou-se então por 
MAPELASTIC, argamassa cimentícia impermeabilizante bi-
componente elástica, eficaz contra a penetração de cloretos 
e CO₂ (carbonatação).
 
Reparação de varandas, vigas, pilares, paredes e escadas 
face à vista
O projeto do restauro das varandas, composto por três ele-
mentos distintos, previa o restauro da parte degradada 
mantendo o elemento arquitetónico com o seu aspecto e 
consistência originais.
A intervenção consistiu na reparação do betão e armaduras 
existentes e nas posteriores obras de proteção e acabamen-
tos. Como no caso anterior, após a escovagem e a limpeza 
das superfícies, o tratamento dos ferros de armadura foi 
realizado com MAPEFER 1K, enquanto para a reparação dos 
elementos degradados foi escolhido o MAPEGROUT 430.
Após a aplicação do primário MALECH, foi aplicado nas su-
perfícies a tinta elástica à base de resina acrílica em disper-
são aquosa, ELASTOCOLOR PITTURA.
O mesmo tipo de intervenção foi realizado para a reparação 
estrutural dos elementos portantes expostos, como vigas, 
pilares e divisórias.

Pintura das frentes do prédio
A intervenção nas frentes exteriores visou uniformizar e pro-
teger todas as superfícies, garantindo uma integração total 
entre as partes existentes e as reconstruídas em termos de 
textura, absorção de luz e cores. A pintura final foi realizada 
com ELASTOCOLOR PITTURA após a aplicação do primário 
MALECH.

1.  O tratamento dos ferros 
de armadura foi realizado 
com argamassa cimentícia 
anticorrosiva MAPEFER 1K.
2.  Os parapeitos em betão 
degradadas foram reparadas 
com MAPEGROUT 430.
3.  O barramento das 
superfícies foi efetuado com 
PLANITOP 210.
4.  A argamassa tixotrópica 
MAPEGROUT 430 foi 
também escolhida para a 
reparação de elementos 
degradados nas varandas.

1 32 4
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Obras de referência

Reabilitação do edifício Nova Póvoa 
Póvoa de Varzim
A Escala 78 e a Mapei realizaram uma avaliação conjun-
ta, que originou uma solução técnica integrada para a 
reabilitação do edifício Nova Póvoa, em que foram se-
guidos os princípios da norma NP EN 1504, nos seus 
diversos capítulos. A solução incluiu a reabilitação da 
estrutura de betão, através de uma correta preparação 
e limpeza do suporte, com a remoção de betão degra-
dado ou em fase de destacamento, a decapagem das 
armaduras, a proteção e inibição de corrosão das arma-
duras e o reperfilamento e enchimento com argamas-
sa estrutural pré-misturada tixotrópica e fibro-refor-
çada. A solução contemplou também o revestimento 
geral das fachadas com um sistema de pintura acrílica 
e elastomérica. Fez também parte da intervenção o tra-
tamento e impermeabilização das juntas de dilatação 
estruturais, através da aplicação de bandas e selagem 
final com mástique de poliuretano. 

Reabilitação do Tiles Madeira Hotel
Madeira
A Tecnovia Madeira S.A., empreiteiro geral da obra, 
subempreitou os trabalhos de reabilitação de 3.500 m² 
de betão à vista à empresa Spitex, que desenvolve a sua 
atividade na área das impermeabilizações, isolamentos, 
pavimentos desportivos e decorativos e na comercialização 
de produtos técnicos para a construção. Desde a sua 
fundação em 2007, a Spitex tem crescido de forma 
contínua e sustentada, reflexo dos mais elevados padrões 
de qualidade praticados por esta empresa, que é um dos 
clientes da Mapei a atuar na Ilha da Madeira.
Para a reabilitação da superfície em betão à vista, após os 
trabalhos de limpeza dos ferros de armadura enferrujados 
e a remoção das partes de betão degradas, a Spitex 
procedeu com a aplicação do MAPEFER, para a proteção 
dos ferros de armadura. 
Seguidamente, para reconstruir as secções de betão 
degradado foi necessária uma argamassa tixotrópica da 
classe R4. A solução escolhida foi então o MAPEGROUT 
TISSOTROPICO.
Por fim, o acabamento foi um tema muito discutido na 
obra, uma vez que era importante encontrar uma solução 
que garantisse a proteção e impermeabilização do betão, 
sem alterar o aspeto estético. Após vários ensaios, a solução 
escolhida e aplicada foi o IDROSILEX PRONTO.

Reabilitação do betão do edifício do IADE 
Lisboa

O emblemático edifício do IADE, foi recentemente alvo de uma intervenção de reabilitação. De facto, a sua 
localização, praticamente na Avenida 24 de Julho, uma das artérias rodoviárias mais transitadas de Lisboa, a 

vizinhança com o rio Tejo e os agentes atmosféricos, contribuíram para a degradação da estrutura em betão armado 
que o caracteriza.  A intervenção, a cargo da empresa Fusionart, foi realizada pela empresa Kenotecil, um dos clientes 

Mapei na região da grande Lisboa. A Kenotecil, juntamente com os técnicos da Mapei, apresentou e seguinte 
solução: - Remoção por meios mecânicos e água de alta pressão, de todos os materiais soltos e desagregados, ou 
que não estavam devidamente sólidos; - Escovagem dos ferros de armadura, de forma a retirar toda a camada de 
ferrugem existente; - Aplicação do MAPEFER 1K para a proteção dos ferros de armadura; - Aplicação do PLANITOP 
RASA & RIPARA R4 para reconstruir as secções do betão degradado e devidamente removido; - Aplicação de uma 

camada de 2 mm de MAPELASTIC para a impermeabilização da estrutura em betão. - Aplicação do ELASTOCOLOR 
PITTURA como acabamento. A solução foi aceite e aplicada com excelentes resultados.

Reabilitação da Urbanização de Vila D’Este 
Porto

A Mapei protagonizou a 2ª fase do projeto em parceria com a empresa de construção CARI. A maior intervenção foi 
o fornecimento do sistema de isolamento térmico pelo exterior MAPETHERM SYSTEM, composto, neste caso, pelo 
MAPETHERM AR2, utilizado como adesivo e argamassa de regularização dos painéis termo-isolantes em EPS, pelo

primário de aderência MALECH e pelo QUARZOLITE TONACHINO PLUS, utilizado como acabamento final.
No total, a aplicação do MAPETHERM SYSTEM interessou uma área de cerca de 60.000 m², 12 blocos e 1.319 

habitações. No decorrer dos trabalhos, os técnicos da Mapei e da CARI, detetaram a necessidade de realizar uma 
intervenção de reabilitação de alguns pilares dos edifícios que apresentavam a degradação do betão. Para o efeito 
foi apresentado um sistema composto pelo MAPEFER 1K, uma argamassa para a proteção dos ferros de armadura 

e pelo PLANITOP RASA & RIPARA uma argamassa “dois em um”, que ao mesmo tempo permite a reparação e o 
barramento de secções de betão degradado. Com esta intervenção, Vila d’Este tornou-se um modelo para futuras 

regenerações urbanas que deverão ter como matrizes a eficiência energética e a coesão social.
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Reparação de fachadas
Sobre as superfícies afetadas (cerca de 7.000 m2) foi aplicada 
a argamassa bicomponente fibrorreforçada PLANITOP HDM 
MAXI. Entre a primeira e a segunda demão foi inserida a rede 
em fibra de vidro resistente aos álcalis MAPEGRID G120.
As fachadas foram posteriormente barradas com duas de-
mãos de argamassa cimentícia monocomponente aligeira-
da MAPETHERM AR1 LIGHT, aplicada numa espessura uni-
forme de cerca de 4/5 mm. Quando fresco, entre as duas 
camadas foi inserida rede em fibra de vidro resistente aos 
álcalis MAPENET 150.
Após o barramento seco, foi realizado o acabamento com 
o primário siloxano pigmentado SILANCOLOR BASE COAT, 
seguido de SILANCOLOR TONACHINO PLUS para as partes 
vermelhas da fachada. ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS foi 
utilizado para todo o acabamento de cor clara.

Impermeabilização de terraços e piscina exterior
Para a impermeabilização dos terraços foi utilizado MAPE-
LASTIC TURBO argamassa cimentícia bicomponente, elás-
tica, de secagem rápida, reforçada com tecido não tecido 
macro perfurado MAPETEX SEL. Para as juntas perimetrais e 
juntas foi utilizada a fita de borracha MAPEBAND.
O revestimento da lastra de travertino, previsto para estas 
áreas, foi aplicado com KERAFLEX MAXI S1 e betumado com 
ULTRACOLOR PLUS. Depois de terem sido novamente im-
permeabilizadas com MAPELASTIC TURBO, as cornijas pe-
rimetrais da cobertura do terraço foram revestidas com pa-
vimento decorativo de agregados naturais, que foi aplicado 
com ligante poliuretano MAPEFLOOR BINDER 930. A piscina 
exterior foi impermeabilizada com MAPELASTIC FOUNDA-
TION, argamassa cimentícia bicomponente específico para 
impermeabilização de muros de contenção de terras em be-
tão, antes de proceder à aplicação do revestimento mosaico.

Uma mudança de utilização, acompanhada por uma cuida-
dosa reabilitação, permitiu recuperar uma joia da arquitetu-
ra racionalista deixada em estado de abandono por muito 
tempo.
A intervenção na antiga Colónia Fara, também conhecida 
como Torre Fara, é o resultado de uma colaboração efetiva 
entre os sectores público e privado e destacou a importân-
cia da recuperação do património arquitetónico moder-
no. A Colónia Fara é uma arquitetura complexa, na qual se 
combinam elementos dinâmicos, expressionistas e futuris-
tas na melhor tradição do estilo racionalista, que nas linhas 
lembram alguns projetos de Adalberto Libera e Antonio 
Sant’Elia.
Com 49 metros de altura, o edifício é composto por dois vo-
lumes sobrepostos. A parte inferior do corpo paralela à praia 
desenvolve-se em dois pisos. O corpo superior com desen-
volvimento vertical é uma torre de nove andares, caracteri-
zada por uma faixa de janelas envidraçadas alternadas com 
tramos de alvenaria.

Breve história de um edifício histórico
Localizada na orla marítima de Chiavari, a colónia foi proje-
tada pelo engenheiro Camillo Nardi Greco com o arquiteto 
Castelo de Lourenço. O edifício, construído entre 1935 e 1936, 
foi usado como colónia de verão e depois teve diferentes 
funções: hospital, quartel militar, centro de recolha de refu-
giados da Ístria, hotel e escola primária. Foi então encerrado 
definitivamente no final dos anos 90 e deixado no estado 
de abandono. Em 2013, a estrutura foi comprada pelo atual 
proprietário. Desde então, iniciou-se um longo processo 
que levou à elaboração de um acordo-programa com en-
tidades públicas para a reabilitação do edifício. As obras 
começaram em 2015 e duraram mais de três anos. Hoje, o 
edifício abriga um hotel de luxo e 18 apartamentos, além de 
um lounge bistrô, um restaurante, uma sala de conferências 
e um spa subterrâneo.

A intervenção de Mapei
A Mapei contribuiu com muitas intervenções em toda a 
estrutura que, após anos de abandono, precisava de uma 
cuidadosa e complexa reabilitação. As escolhas técnicas 
sempre foram acordadas com a Superintendência do Pa-
trimónio Arquitetónico e realizadas de acordo com os cri-
térios de conservação histórica da construção, também em 
função das necessidades relacionadas ao novo uso preten-
dido. A Assistência Técnica Mapei acompanhou diariamen-
te a obra durante os três anos de sua duração.
 
Reparação do betão
Inicialmente foi necessário preparar os suportes removendo 
todo as partes de acabamento e betão mal aderido por re-
moção mecânica e hidrolavagem à pressão. Sobre os ferros 
de armadura foi aplicada a argamassa cimentícia mono-
componente anticorrosiva, MAPEFER 1K, para a proteção dos 
ferros de armadura. As partes de betão anteriormente remo-
vidos foram reparadas com a argamassa tixotrópica fibrorre-
forçada MAPEGROUT T60.

CONSTRUÍDA NA DÉCADA DE 1930 E FECHADA NO FINAL DOS ANOS 90, A ANTIGA 
COLÓNIA DE FÉRIAS AGORA É UMA RESIDÊNCIA DE PRESTÍGIO

Torre Fara
Chiavari, Génova (Itália)

Especial reabilitação de edifícios modernos
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FICHA TÉCNICA
Torre Fara, Chiavari (Itália)
Projetista: eng. Camillo 
Nardi Greco e arq. Lorenzo 
Castello
Período de construção: 
1935-1936
Período de intervenção: 
2015-2019
Intervenção Mapei: 
fornecimento de produtos 
para a reparação de betão, 
a renovação das fachadas, 
a pintura do travertino, 
a impermeabilização 
exterior, os acabamentos 
coloridos, a colocação do 
parquet e grés porcelânico
Projetista: arq. Enrico 
Pinna, Geom Alessio 
Gotelli (estúdio Geoide), 
arq. Cristina Pastor 

(Soprintendenza)
Cliente: Fara srl
Diretor de obras 
e coordenação de 
segurança: geom. Alessio 
Gotelli (studio Geoide)
Város arquitetos: 
arq. Sonia Serventi
Empresa executora: 
Edilido srl
Distribuidor Mapei: 
LegnoPro snc
Coordenação Mapei: 
Fabrizio Calò, Davide di 
Bari, Giancarlo Foresi, 
Giuseppe Melcangi, 
Roberto Aiazzi, Roberto 
Checchi (Mapei Spa)

PRODUTOS MAPEI
Reparação de betão:
Mapefer 1K, Mapegrout T60

Renovação da fachada: 
Planitop HDM Maxi, 
Elastocolor Tonachino Plus, 
Silancolor Tonachino Plus, 
Mapegrid G120, Mapenet 
150, Mapetherm AR1 Light, 
Silancolor Base Coat
Realização de betonilhas: 
Topcem Pronto
Impermeabilização exterior: 
Mapeband, Mapelastic 
Turbo, Mapetex Sel 
Pavimento decorativo: 
Mapefloor Binder 930
Assentamento de travertino 
e grés porcelânico: 
Keraflex 
Maxi S1, Ultracolor Plus
Isolamento acústico: 
Mapesilent Band R, 
Mapesilent Roll, Mapesilent 
Tape

Acabamento colorido 
interior: 
Dursilite Base Coat, 
Dursilite
Aplicação de parquet: 
Ultrabond Eco S948 1K, 
Ultrabond P913 2K
Impermeabilização e 
assentamento de mosaico 
na piscina exterior: 
Elastorapid, Kerapoxy 
Design, Mapeband, 
Mapelastic Foundation, 
Mapeproof Sweel, Mapesil 
AC

Para mais informações 
sobre os produtos, visite o 
site mapei.it

Saiba mais em
PLANITOP HDM MAXI

Intervenções interiores
O cliente solicitou um sistema eficaz de isolamento acústico 
contra ruídos de passos. A Assistência Técnico da Mapei pro-
pôs a realização de betonilhas flutuantes insonorizantes com 
o sistema de insonorização MAPESILENT, composto por uma 
membrana de polímero betuminoso plastomérica unida a 
uma camada de fibra de poliéster MAPESILENT ROLL, fita 
adesiva de polietileno expandido MAPESILENT TAPE e MA-
PESILENT BAND R.
Para a pintura das paredes foi escolhida a tinta à base de 
água lavável à base de resina acrílica modificada DURSILITE, 
com prévia aplicação de DURSILITE BASE COAT.
Por último, o adesivo ULTRABOND ECO S948 1K foi escolhido 
para a aplicação de parquet de teca e carvalho nos quartos 
do hotel e alguns apartamentos (2.000 m2), enquanto o grés 
porcelânico foi aplicado com KERAFLEX MAXI S1 e betumado 
com ULTRACOLOR PLUS.

Os terraços do edifício 
foram impermeabilizados 

com MAPELASTIC 
TURBO..

Especial reabilitação de edifícios modernos
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Com o objetivo de promover a gama das Tintas Mapei aos especialistas deste 
segmento, a Mapei organizou uma série de Open House com os distribuidores 
que apostaram no sistema de coloração ColorMap®.

 

A gama das Tintas Mapei é composta por várias soluções para interiores e 
exteriores, reunidas no Master Collection®, um novo e único conceito de cor para 
o acabamento e proteção de paredes. Uma coleção exclusiva de 1.002 cores 
originais que nasce da combinação entre a abordagem científica e a experiência 
técnica e representa a síntese da nossa experiência nos grandes e pequenos 
projetos, realizados em Portugal e no mundo, em mais de 85 anos de história da 
Mapei.

 

Com soluções que respondem às exigências e tecnologias de cada projeto, as 
tintas para interiores e exteriores podem ser reproduzidas e com precisão e 
fiabilidade graças ao sistema de coloração ColorMap® que permite formular e 
produzir qualquer cor:

- Cores de elevada estabilidade, garantida por ensaios de envelhecimento 
acelerado, realizados com o equipamento Weather-Ometer.

- Cores com um índice de reflectância elevado, que contribuem para o 
isolamento térmico dos edifícios;

- Cores com uma elevada resistência aos álcalis, que permitem uma maior 
durabilidade do acabamento.

Fazem parte desta gama: os produtos da gama DURSILITE, criada para proteger 
e decorar ambientes interiores e composta por hidropinturas de elevadas 
prestações, fáceis e rápidas de usar; o COLORITE PERFORMANCE, uma tinta 
á base de resina acrílica pura, pensada para resistir a todas as condições 
climáticas, às agressões causadas pelo dióxido de carbono, pelos cloretos e 
pelos raios solares, conferindo às superfícies exteriores uma proteção durável 
no tempo; os produtos da gama DURSILAC, esmaltes de acril-uretano à base 
de água para interiores e exteriores, específicos para a proteção e decoração de 
madeira, ferro e PVC rígido.

TINTAS MAPEI

ACC - Materiais de 
construção

UMA NOVA VISÃO DA COR NA CONSTRUÇÃO

Armazéns do Calhabé

Furnas & Companhia, lda

Formação



SF Therm - Tintas 
e Isolamento Térmico

Formação
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Construtora 
Ideal Terceira

RS Mat - Materiais de 
Construção Civil

Seguraja - materiais de 
decoração e segurança

Imperpóva, lda

Irmãos Faria, lda



X-Mat

Formação

Tinta acrílica protetora de elevada resistência aos raios UV para exteriores 
e interiores numa ampla gama de cores

Colorite®
 
Performance

Proteção e decoração 
para paredes

  48/2022 RM   27

Watchclimb 
Materiais de 
Construção, Lda

Socimorcasal
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A celebrar 10 anos, a Semana da Reabilitação Urbana do Porto 
cresceu. E em 2022 não só mereceu o renovado apoio da Câmara 
Municipal do Porto, como contou, pela primeira vez, com o apoio 
das Câmaras Municipais da Maia, de Matosinhos e de Vila Nova de 
Gaia que se associaram a esta iniciativa na qualidade de Municípios 
Parceiros.

Superando as melhores expectativas, a 10.ª edição da Semana da 
Reabilitação Urbana do Porto contabilizou 6900 inscrições, realizadas 
por cerca de 1600 pessoas, e distribuídas pelas 25 conferências que 
preencheram a programação deste ano.

Temas como o acesso à habitação, a habitação multifamiliar 
para arrendamento ou built to rent, a dinâmica do turismo e da 
captação de novas empresas marcaram a agenda deste ano. 
Mereceram destaque os temas da sustentabilidade e da energia 
com foco, nomeadamente, no desafio que representam os edifícios 
NZEB e no potencial da estratégia do Porto “Pacto do Porto para 

10ª edição da Semana 
da Reabilitação Urbana 
do Porto 
A CELEBRAR 10 ANOS 

o Clima”. E ainda os temas da tecnologia, desde logo o 
potencial do BIM (Building Information Modeling), da 
construção modular e dos novos materiais. E atentos ao 
futuro de toda uma região apresentou-se a Estratégia de 
Desenvolvimento Económico do Porto – Pulsar reunindo 
Municípios, promotores, investidores num debate amplo e 
aberto à cidade.

Entre outras personalidades, passaram pelo palco da 
Semana da Reabilitação Urbana do Porto, o Presidente 
da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira; a Presidente 
da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro; e o 
Presidente da Câmara Municipal da Maia, António da Silva 
Tiago.

A Mapei esteve presente na primeira sessão da Semana 
da Reabilitação Urbana do Porto, coorganiza pela Vida 
Imobiliária e pelo GECoRPA - Grémio do Património. Nesta 
sessão os intervenientes sublinharam a aposta que tem 
sido feita nos últimos anos na recuperação da cidade, 
sempre tendo em conta o respeito pela identidade do 
património existente.

Neste âmbito, Eng.º Miguel Duarte, Responsável 
Gabinetes de Projeto, apresentou um caso de estudo 
referente ao projeto de reabilitação do Conservatório 
Nacional. Como requisitos iniciais, foram tidos em 
conta fatores como salvaguardar a identidade cultural 
e histórica (manter a autenticidade); a compatibilização 
das características de arquitetura (um dos termos mais 
importantes na reabilitação); aplicação de soluções de 
produtos sustentáveis. A abordagem, explicou Miguel 
Duarte, passou por 4 fases: «Conhecimento» (cuidadosa 
análise visual), «Análises diagnósticas» (identificação 
das argamassas originais e do tipo de acabamentos dos 
edifícios), «Preconização» (identificação do produto e/
ou sistema mais adequado e «Aplicação» (realização de 
amostras e ensaios para análise e validação dos sistemas 
preconizados).

No último dia, a Mapei organizou uma sessão paralela com 
o tema: A reabilitação é uma “coisa séria“. Neste âmbito 
os projetistas convidados puderam conhecer as soluções 
Mapei para a reabilitação de edifícios de interesse histórico 
e artístico.

Imagens. 
Momentos que 
representam 
a celebração 
da Semana da 
Reabilitação 
Urbana
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JORNADAS GECoRPA
25º ANIVERSÁRIO

O GECoRPA – Grémio do Património é uma associação de 
empresas e profissionais que exercem atividade, na fileira da 
reabilitação do edificado e da conservação do Património. 
Agrega também entidades e cidadãos que partilham o 
entusiasmo pela conservação do Património.

A associação celebra este ano, os seus 25 anos de existência e 
para assinalar a efeméride realizou, a 28 de Outubro, as Jornadas 
GECoRPA, no Palácio Nacional de Queluz, coorganizadas pela 
Parques de Sintra.

As Jornadas GECoRPA abordaram diversas temáticas relevantes 
para o Património – sustentabilidade, transição digital, formação, 
conservação, energia e património – com a apresentação de 
palestras e estudos de caso, e uma visita técnica.

A Mapei esteve presente, na exposição técnica destinada 
a empresas e profissionais do setor da reabilitação e do 
património, produtos e serviços especificamente dedicados a 
estes segmentos de mercado.

As Jornadas Portuguesas de Engenharia de Estruturas 
(JPEE) têm sido organizadas desde 1982 pelo 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 
envolvendo três associações nacionais interessadas na 
engenharia de estruturas: a Associação Portuguesa de 
Engenharia de Estruturas (APEE), o Grupo Português 
de Betão Estrutural (GPBE) e a Sociedade Portuguesa 
de Engenharia Sísmica (SPES). As Jornadas, com a periodicidade de 8 anos, têm contribuído muito significativamente 
para o intercâmbio de experiências e informação no domínio da engenharia de estruturas.

As JPEE2022 foram constituídas por sessões plenárias e sessões em paralelo, sendo cada um dos três dias das Jornadas 
dedicado especialmente a uma das associações organizadoras. Nas sessões plenárias incluíram-se as conferências a 
proferir por especialistas nacionais e estrangeiros, centradas nos temas do evento e de âmbito relevante nos domínios 
de atividade da APEE, do GPBE e da SPES, os painéis de discussão de interesse abrangente, e as cerimónias de 
atribuição de prémios científicos e técnicos, nomeadamente o “Prémio Ferry Borges” atribuído pela APEE, a “Medalha 
de Mérito” e o “Prémio Jovens Mestres” atribuídos pelo GPBE e o “Prémio Carlos Sousa Oliveira” atribuído pela SPES. As 
sessões em paralelo foram destinadas à apresentação oral de comunicações selecionadas.

A Mapei, apoiou as JPEE2022e, nessa qualidade, participou na Exposição Técnica, para exibir e divulgar as suas 
atividades, produtos e serviços especificamente dedicados a estes segmentos de mercado.1.  Homenagem ao Engº Vítor Cóias com a entrega de diploma de 

membro honorário da GECoRPA.
2.  Vítor Augusto e Luís Taborda em representação da Mapei.

Em baixo. 
Vítor Augusto, 
Diretora 
Geral Eng.ª 
Carla Santos 
e Arnaldo 
Sousa em 
representação 
da Mapei.

1

2

JPEE
JORNADAS PORTUGUESAS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
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A Mapei aposta deste sempre na arquitetura como im-
portante meio para o acréscimo qualitativo da constru-
ção e do ambiente habitacional e colabora em todo o 
mundo com os mais prestigiados nomes da arquitetura 
Contemporânea, para a realização de projetos destina-
dos a ser elementos identificativos de novos conceitos de 
conforto e bem-estar dos espaços residenciais e públicos. 
Em Portugal, a Mapei mantém esta cultura corporativa, 
apoiando desde 2001, ano da sua criação, várias iniciati-
vas que tinham como objetivo a valorização da arquite-
tura Portuguesa.
É com este espírito que a Mapei patrocinou a 1ª edição 
dos Prémios FORMA – Prémio Nacional de Arquitetura 
em Portugal - uma iniciativa conjunta da plataforma IF – 
Ideas Forward com a Revista AP – Anteprojetos e tem 
como objetivo distinguir e promover o trabalho dos(as) 
arquitetos(as) que contribuam para a criação e inovação 
na construção, para a qualidade na arquitetura e a valo-
rização da paisagem, e consequentemente, para a quali-
dade de vida dos cidadãos.

PRÉMIO NACIONAL DE ARQUITETURA EM PORTUGAL

1ª edição dos PRÉMIOS FORMA 

Este prémio destina-se a premiar obras de nova construção 
realizadas em todo o território de Portugal que se distingam 
pela sua qualidade e singularidade. Os Prémios FORMA, são 
atribuídos em 5 categorias diferentes e 3 menções. As obras 
premiadas e os arquitetos distinguidos devem ser exemplos 
da qualidade arquitetónica, de uma boa integração na sua 
envolvente e na paisagem, de respeito pelos valores identi-
tários existentes, atendendo também à sustentabilidade da 
construção, à eficiência energética e às questões relaciona-
das com o ambiente.
A atribuição dos prémios é feita por um Júri nos termos que 
constam no regulamento.

A primeira edição desta iniciativa foi realizada na cidade de 
Lisboa, estando previsto que cada edição seja apresenta-
da em alternância em diversas cidades do país garantindo 
e valorizando todo o território nacional numa perspetiva 
abrangente e descentralizadora. A cerimónia de entrega 
dos Prémios Nacionais de Arquitetura FORMA, decorreu no 
dia 26 de outubro 2022, no Teatro Thalia, e que contou com 

Em cima. 
Diretora Geral, Eng.ª 
Carla Santos, da Mapei 
entrega o prémio Menção 
Especial Carreira, ao Arq.º 
Bartolomeu Costa Cabral
Em baixo. 
Eng.º Miguel Duarte, 
Diretora Geral, Eng.  ª 
Carla Santos e Diretor 
de Marketing,  Luca 
Sacripanti representantes 
da Mapei Portugal

a presença da Exma. Sra. Secretária de Estado da Habitação, 
Dra. Marina Gonçalves, que fez as honras de abertura, desta-
cando o papel essencial dos arquitetos na garantia da qua-
lidade na construção. Em representação da Mapei Portugal, 
Carla Santos entregou ao Arqtº. Bartolomeu Costa Cabral a 
Menção Carreira, que representeou o momento mais alto da 
noite.
 
OBJETIVOS
Instituição de um prémio nacional de arquitetura que dis-
tinga as melhores obras de nova construção executadas no 
território nacional. 
Incentivar e promover os(as)arquitetos(as) e a qualidade na 
arquitetura através da inovação na construção e a valoriza-
ção da paisagem. 
Premiar obras de nova construção realizadas em todo o ter-
ritório de Portugal que se distingam pela sua qualidade e 
singularidade e que sejam da autoria de arquitetos(as). 
 
CATEGORIAS
C1 - Habitação Unifamiliar (Pública e/ou Privada)
C2 - Habitação Coletiva (Pública e/ou Privada)
C3 - Equipamento Coletivo (Pública e/ou Privada) 
C4 - Espaço Público
C5 - Jovens Emergentes
 
JÚRI
 O júri desta primeira edição foi composto por vários arquite-
tos com trabalho reconhecido e premiado.
Fram 5 elementos para cada categoria.
 
Arqt.ª Cristina Mendonça;
Arqt.ª Filipa Serpa;
Arqt.ªHelena Lucas Vieira;
Arqt.ª Inês Cortesão;
Arqt.º José Martinez ;
Arqt.º João Santa Rita;
Arqt.º João Silva Cravo;
Arqt.º João Tiago Aguiar;
Arq.º José Fernando Gonçalves;
Arqt.º Luis Gonçalves;
Arqt.ª Patrícia Costa;
Arqt.º Paulo Martins Barata;
Arqt.º Pedro Novo;

VENCEDORES
Categoria Habitação Unifamiliar
“Casa Azul” da autoria do Arqt.º Ricardo Bak Gordon
Categoria Habitação Coletiva
“Bairro da Cruz Vermelha” da autoria dos Arq.ºs Alexandre 
Dias, Bruno Silvestre e Luís Spranger
Categoria Equipamento Coletivo
“Biblioteca e Arquivo do Município de Grândola” da autoria 
dos Arqt.ºs Pedro Matos Gameiro e Pedro Domingos
Categoria Espaço Público
“Percurso Acessível à Basílica da Estrela” da autoria do Arq.º 
Paulo Tormenta Pinto
Categoria Jovens Emergentes
“Casa das Janelas Verdes” da autoria dos Arqt.ºs Paulo Dias, 
João Varela e Ana Isabel Santos – Mesa Atelier
A Menção Ensino e Investigação destaca os arquitetos que 
continuam a pesquisar novos processos e ferramentas apli-
cados à prática. A Menção foi atribuída ao trabalho que tem 
sido desenvolvido pela Arqtª. Alexandra Paio.
A Menção Inovação destaca outras formas de atuar em ar-
quitetura, contribuindo para alargar o contributo da arqui-
tetura e o seu impacto na sociedade. Esta Menção foi atri-
buída à Rádio Antecâmara com a curadoria do Arqtº. Pedro 
Campos Costa.
A Menção Carreira destaca os arquitetos de referência e 
que servem de inspiração para gerações futuras. A Menção 
Carreira distinguiu o trabalho excecional do Arqtº. Bartolo-
meu Costa Cabral.
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“Esta feira tem vindo a evoluir ao longo dos últimos cinco 
anos. E há uma coisa que nos dá muito talento que é 
sabermos que temos as melhores empresas do sector 
hoteleiro estão na DECORHOTEL. Quem faz as feiras 
não são as organizações, são os expositores, que estão 
todos de parabéns pela forma como trabalharam a feira, 
parabenizou o diretor comercial do certame, Paulo Amaral.
A 5º edição da DECORHOTEL reuniu cerca de 300 
empresas e mais de 500 marcas, na Exponor, em 
Matosinhos – Porto. No próximo ano, regressa à cidade de 
Lisboa.
 
Em 2023, a DECORHOTEL regressa à cidade de Lisboa, 
onde foi muito feliz. É para nós muito importante 
mantermos a alternância do evento e garantir que todas as 
empresas do País possam aceder e participar. Já estamos 
a trabalhar para garantir que no próximo ano também 
em outubro na FIL teremos uma exposição as empresas 
de referência no sector e muitas oportunidades”, adiantou 
José Frazão, CEO da Exposalão, empresa promotora da 
DECORHOTEL.

Com um stand de 54 m2, a Mapei marcou presença neste 
certame apresentando várias soluções da sua vasta gama 
para estes segmentos de mercado. Soluções certifica-
das e para a indústria hoteleira e alimentar, que permite 
realizar pavimentos e revestimentos, quer para responder 
a exigências estéticas, decorativas e de conforto, quer para 
responder a requisitos técnicos de elevadas resistências 
mecânicas e químicas.

Alguns sistemas em destaque:

Sistemas MAPEFLOOR CPU – Argamassas e autonivelan-
tes à base poliuretano-cimento, nas versões MF, RT e DP de 
3 a 9 mm de espessura (tendo em consideração as tempe-
raturas de serviço, e os acabamentos pretendidos: lisos, li-
geiramente texturados ou texturados), de elada resistência 
química e mecânica, fáceis de aplicar para revestimentos 
de pavimentos industriais, conforme as normas requeridas 
para ser utilizado na industria alimentar;

 

MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT - Revestimento epóxi 
autonivelante com efeito granular colorido, para a realiza-
ção de pavimentações resistentes à abrasão. Aplica-se em 
pavimentos de ambientes estéreis como departamentos 
de produção e empresas farmacêuticas, clínicas, laborató-
rios. O seu agradável aspeto estético e a sua resistência à 
abrasão superior aos tradicionais sistemas autonivelantes, 
permitem assim a utilização também em ambientes muito 
frequentados pelo público como lobbies de hotel, escritó-
rios, refeitórios, salas de aula, show-room, etc.;

 

MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X – Trata-se de um 
sistema autonivelante para pavimentos em poliuretano 
alifático (resistente aos raios ultra violeta), elástico, confor-
tável e com redução acústica. Normalmente colocado em 
ambientes hospitalares, escolares, clínicas, creches, lares, 
bibliotecas, quartos de hotel, etc.;

FEIRAS | EVENTOS

O sector da hotelaria reuniu-se em peso, no norte do 
país, para a DECORHOTEL – a maior feira nacional para 
a indústria. Mas nesta sua 5ª edição, a DECORHOTEL, 
feira profissional de projeto, construção, decoração, 
equipamentos, produtos e serviços para hotelaria foi 
acompanhada por outras duas feiras: a EXPOALIMENTA, 
feira profissional da alimentação, maquinaria, 
equipamentos e produtos para a indústria alimentar 
e a EXPOCARNE, feira profissional de máquinas e 
equipamentos para a indústria da carne e logística.

Durante três dias o evento recebeu mais de 16 mil 
visitantes, que tiveram a oportunidade de conhecer de 
perto um vasto leque de novas soluções, além de um 
ambiente propício ao networking e troca de contactos 
comerciais.

A vasta programação definida para o evento também 
permitiu uma dinamização entre expositores, entidades 
e outros profissionais, que partilharam os seus pontos 
de vista sobre os desafios vividos pelo sector.

DecorHotel, 
ExpoAlimenta e ExpoCarne
A MAIOR FEIRA NACIONAL PARA A INDÚSTRIA HOTELEIRA 

ULTRATOP LOFT - Pasta cimentícia espatulável mono-
componente, de grão fino para a realização de pavimentos 
decorativos com efeito espatulado ou nublado até 2 mm 
de espessura. Um conceito de liberdade que aponta clara-
mente em envolver pavimentos e paredes que vivem em 
forte ligação. Desde os espaços de trabalho aos de relax, 
a visão conquista horizontes amplos e harmónicos que, 
enquanto criam personalidade, salvaguardam a harmonia 
da composição. Uma continuidade que se renova também 
no diálogo entre interiores e exteriores;

MAPEFLOOR BINDER 930 - Um ligante de poliuretano, 
alifático (resistente aos raios U.V’s), monocomponente, 
transparente, higroendurecedor, não amarelece, isento de 
solventes. A sua utilização em mistura com agregados na-
turais, como mármores, pedras naturais e quartzo, permite 
a realização de pavimentos drenantes em interiores ou 
exteriores.

Imagens. 
Vários 
momentos 
da feira 
DecorHotel.



Equipas. 
Equipa vencedora San José
ACC
Decorpita
Francisco Contreiras 
Armazéns do Calhabé
Mestre Portugal
Equipas Mapei.
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A Mapei Cup
regressou no Footlab
O ESPAÇO DO FUTEBOL DO FUTURO
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O Footlab oferece uma combinação de desempenho e usabilidade 
que produz dados de captura de movimento de alta precisão e 
biomecanicamente relevantes através de experiências.

Este ano a Mapei Cup realizou-se neste espaço e este conceito, com 
tecnologia própria, exclusiva e única no mundo, que inclui sistemas 
para testar a habilidade, a potência e a velocidade de cada jogador, 
permitindo que a equipa ou o indivíduo supere desafios. Além disso, os 
campos Street Soccer, Footvolley e Futebol de 5 proporcionaram uma 
experiência única na prática do desporto rei.
Foi uma experiência fantástica que proporcionou um ótimo convívio com 
os convidados.... sem duvidas, a repetir!!!




