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Quinta da Lixa
investe em hotel
A produtora de vinho é a promotora
do primeiro hotel vínico na Rota dos
Vinhos Verdes. O Monverde – Wine
Experience Hotel aposta na sinergia
do vinho com o turismo PÁG 05

ARQUITECTURA

Atelier do Cardoso
desenha nova
Casa Acreditar
Mafalda Ambrósio e João Gomes
Leitão são os arquitectos autores
do projecto que resultará numa
nova casa de acolhimento para
crianças e famílias já em 2017
PÁG. 09

CONSTRUIR
O j o rna l  de  negóc i os  da  i ndúst r i a  da  Const rução

www.construir.pt

Obras do pavilhão 
do Sporting em Tribunal
A Somague vai recorrer aos tribunais para exigir ao Sporting uma indemnização pelos prejuízos
causados pelo clube de Alvalade. A construtora liderada por Rui Vieira de Sá foi afastada dos trabalhos
de construção do novo Pavilhão João Rocha e substituída pela Ferreira Build Power. O Sporting acusa
a empresa de pretender alterar as condições contratuais estabelecidas e de exigir mais 618,9 mil euros
por trabalhos adicionais que entende fazerem parte do caderno de encargos PÁG. 04

ESPECIAL

Rede global de informação da
actividade dos engenheiros
portugueses em Portugal ou no
estrangeiro propõe-se a facilitar a
mobilidade profissional e troca de
conhecimentos para impulsionar
internacionalização PÁGS. 07-08

OE cria Plataforma 
de Mobilidade Global

Energia
O mercado de consumo,
armazenamento e distribuição
de energia poderá entrar
brevemente numa nova era. Se
por um lado, a Tesla promete
revolucionar o armazenamento
para residências com a
Powerwall, Portugal, Espanha e
França poderão ter dado um dos
primeiros passos na constituição
de uma União Energética na
Europa  PÁGS. 20-23
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O balanço do que de mais importante se

passou na edição deste ano da Tektónica

será feito apenas na próxima edição do

Construir mas há um conjunto de notas

que não podem deixar de ser sublinhadas.

Desde logo a satisfação por parte de quem

visitou o certame. Entre empresários, e

pese embora seja óbvio e quase de senso

comum a ideia de que há muito que o

evento deixou de ser uma plataforma ime-

diata de negócio, foi notório que entre os

profissionais do sector havia a satisfação

pelo ambiente que se vivia nos pavilhões

da Feira Internacional de Lisboa. Há muito que não se sentia este

entusiasmo nos corredores daquele que é considerado como um dos

principais eventos do sector em Portugal. Mais visitantes, melhores

visitantes e sobretudo uma expectativa fundamentada de que haja

resultados práticos mais palpáveis dos contactos estabelecidos du-

rante os dias da Tektónica. 

Perdoem-me a segunda nota de destaque, mas são tão raras as ma-

nifestações de entusiasmo que, decerto, compreenderão a excepção.

A segunda vai precisamente para o Jornal Construir e para o reforço

do seu papel no sector, nomeadamente junto de arquitectos e em-

presas das áreas dos materiais e serviços. Os contactos estabelecidos

durante a Tektónica enchem a equipa de orgulho, são sinais moti-

vadores mas, ao mesmo tempo, são manifestações que nos acarre-

tam maiores responsabilidades. O Construir é, cada vez mais, uma

referência na área da Arquitectura, Engenharia, Construção e Imo-

biliário e esse não é só um mérito nosso. É um sinal da confiança

que depositam em nós e que nos obriga a sermos melhores a cada

edição. 

A crescer

Ricardo Batista
Editor

O que vai encontrar
Construção
págs 03-06

Engenharia
págs 07-08

Arquitectura
págs 09-11

Imobiliário
págs 12-13

Empresas e Materiais
págs 14-15

Máquinas
pág 16

Instalações
págs 18-19

Especial
págs 20-23

twitter.com/jornalconstruir facebook.com/jornalconstruir

Editorial

"Este porto no Barreiro [terminal de contentores] é uma forma de justi-
ficar uma terceira travessia [em Lisboa], a reabilitação da zona ribeiri-
nha de Lisboa, ou seja, uma segunda Expo, e um novo aeroporto na
margem sul [do rio Tejo]" 
Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, 5 de Maio, Jornal
de Negócios

“Espero que o Governo colombiano intervenha para moderar o conflito
[com o grupo Santo Domingo]. Estão em casa muitos investimentos,
muitos postos de trabalho, muitas exportações e muitas importações”
João Gama Leão, presidente do Grupo Prebuild, 9 de Maio, Expresso

"Temos previsto a abertura de três novos parques este ano e dois em
2016"
João Manso Neto, presidente executivo a EDP Renováveis, 14 de Maio,
Jornal de Negócios

“Os EUA tal como outros países na Europa, como a Inglaterra, estava
muito dependente do carvão, e do carvão antigo. Ou seja, de centrais
que estão totalmente fora de vida e são incompatíveis com as regras. E
o investimento para as alterar já não faz sentido. A visão da EDP e a
minha é a de que o carvão não é uma solução. Em termos de econo-
mics, deixou de estar no discurso essencial da redução das emissões”
António Mexia, presidente da EDP, 16 de Maio, i

“Num mundo em que o Estado Social atingiu os seus limites, há uma
enorme preocupação quanto à renovação do papel do arquitecto”
Diogo Burnay, arquitecto e director do curso de arquitectura da Facul-
dade de Arquitectura e Planeamento da Universidade Dalhousie, 
18 de Maio, Público

“Colocam-se pessoas no sector público cujo cartão de visita é a obe-
diência e não a competência” 
João Gabriel Silva, reitor da Universidade de Coimbra, 18 de Maio, Diário 
Económico

O que se diz...
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Processo

Vai acabar em tribunal o pro-
cesso da construção do pavi-

lhão João Roca, a nova casa das
modalidades do Sporting, depois
dos “leões” terem prescindido dos
trabalhos da Somague alegando
que a empresa liderada por Rui
Vieira de Sá pretendia acrescentar
valores aos 7,2 milhões de euros de-
finidos em Janeiro e que elevariam
o custo total dos trabalhos para
perto dos 7,8 milhões de euros. Em
comunicado, a Somague garante
que “peticionará os seus direitos e
requererá a devida indemnização
por todos os prejuízos causados
pelo incumprimento das obrigações
legais e contratuais assumidas pelo
Sporting”, garantindo ainda que o
clube de Alvalade “deliberadamente
deturpa e manipula os factos”. 

Dedo apontado 
ao Sporting
De acordo com a Somague, a em-
presa concorreu ao concurso para a
concepção e construção do Pavilhão
João Rocha, tendo sido a sua pro-
posta considerada pela Sporting
Clube Portugal, ganhadora”.  A pe-
dido do Sporting, através do seu in-
terlocutor Ficope, empresa de
fiscalização, coordenação e de pro-
jectos, a Somague, “de boa-fé, ini-
ciou a prestação dos serviços objecto
do contrato de concepção, constru-
ção do Pavilhão João Rocha, o qual
deveria ter sido outorgado até final
de Janeiro de 2015, mas cuja minuta
o Sporting só disponibilizou em fi-
nais de Fevereiro de 2015 e após inú-
meras insistência da Somague”.
Segundo a empresa, “a prestação de
serviços iniciada respeitou à elabo-
ração dos projectos de arquitectura,
escavação, contenção e estrutura de
betão armado.   Aquando da elabo-
ração dos referidos projectos, o
Sporting pretendeu neles considerar
alterações várias, que alteravam a
proposta da Somague”.   “A Soma-

gue sempre manteve os termos da
sua proposta. Ao contrário, preten-
deu o Sporting considerar abrangido
no preço da proposta, trabalhos nela
não constantes e surpreender a So-
mague com a decisão do termo das
negociações após todo o trabalho
efectuado”.   

Surpresa em Alvalade
O Sporting, em comunicado, acusa
a Somague de, de forma surpreen-
dente e a 27 de Março, pretender
acrescentar valores à proposta fe-
chada a 8 de Janeiro e fixada nos
7,2 milhões de euros, assim como
de alterar as condições contratuais
estabelecidas e informar que “não
estavam reunidas as condições para
a assinatura do contrato nos ter-
mos inicialmente negociados e sub-
jacentes ao concurso efectuado”. O
clube de Alvalade considera que a
pretensão manifestada pela cons-
trutora viola “gravemente as condi-
ções do Programa de Concurso e do
Cadernos de Encargos”, além de re-
presentar um aumento de 618,9 mil
euros, a que acresceria o respectivo
imposto. O Sporting sublinha que
as alterações ao contrato propostas
pela Somague implicariam que a

intervenção passasse a ser uma em-
preitada de estrutura e, posterior-
mente, de uma empreitada de
acabamentos e instalações, ao invés
de um contrato “chave na mão”
como estava inicialmente previsto.
O relatório da Ficope aponta ainda
para uma reunião mantida a 6 de
Abril entre o presidente do Spor-
ting, Bruno de Carvalho, o presi-
dente da Somague e Carlos
Carvalho, da equipa responsável
pela empresa de fiscalização, reu-
nião essa onde Rui Vieira de Sá terá
assumido a responsabilidade pelos
valores adicionais e que a assina-
tura do contrato seria formalizada
a 7 de Abril, o que não veio a acon-
tecer por recusa da Somague. 

“Chave na mão”
Perante o impasse na assinatura do
contrato entre a Somague e o Spor-
ting, a Ficope avançou com novas
conversações junto da Ferreira
Build Power para que a empresa,
que havia apresentado a concurso a
segunda proposta mais vantajosa,
pudesse ser a responsável pela cons-
trução do novo pavilhão dos “leões”,
por um valor final de 7,4 milhões de
euros. Segundo a empresa de fisca-

A Somague vai recorrer aos tribunais para exigir ao Sporting uma indemnização pelos prejuízos causados pelo clube
de Alvalade. A construtora liderada por Rui Vieira de Sá foi afastada dos trabalhos de construção do novo Pavilhão
João Rocha e substituída pela Ferreira Build Power. O Sporting acusa a empresa de pretender alterar as condições
contratuais estabelecidas e de exigir mais 618,9 mil euros por trabalhos adicionais que entende fazerem parte do ca-
derno de encargos

Construção do Pavilhão 
do Sporting segue para tribunal

lização, a construtora do grupo
GFH liderado por Gaspar Ferreira
mostrou-se aberta a aceitar as con-
dições contratuais e as condições do
programa de concurso que estabe-
lecem a realização de uma emprei-
tada por preço global – “chave na
mão”. No entender do relatório da
Ficope, a proposta da Ferreira Build
Power inclui os trabalhos que ti-
nham sido “excluídos e/ou reivindi-
cados pela Somague”, além de um
conjunto de trabalhos “não cons-
tantes no concurso inicial nem na
proposta da Somague” que se con-
sideram “importantes mais-valias
para o projecto desportivo, nomea-
damente um campo de jogos de 7
em substituição de campo de jogos
de 5, balneários exteriores com uma
área aproximadamente de 200m2,
afectos a este campo de jogos,
muros de suporte em conformidade
com estes balneários, assim como o
fornecimento e montagem de tabe-
las electromecânicas rebatíveis. As
obras agora propostas foram ava-
liadas pela Ferreira Build Power em
296.962€, mais IVA. A empresa
compromete-se, igualmente, a con-
cluir a construção do Pavilhão até
ao final de 2016. �

Ricardo Batista
rbatista@construir.pt
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Estão concluídos os trabalhos de
construção da primeira unidade
hoteleira vínica da região da Rota
dos Vinhos Verdes, uma iniciativa
da produtora Quinta da Lixa e que
representa um investimento ava-
liado em quatro milhões de euros. 
O Monverde – Wine Experience
Hotel estende-se por uma proprie-
dade com 30 hectares, 22 dos quais
vinha, e os promotores da obra
procuram criar sinergias com a
Quinta da Lixa que recebe, anual-

mente, mais de 2.600 turistas no
serviço de Enoturismo, mas ape-
nas para fazer provas e visitas.
Situado na Quinta de Sangui-
nhedo, entre Felgueiras e Ama-
rante, o novo hotel de 4 estrelas
construído pela MCMeireles dispo-
nibiliza 29 quartos e 1 aparta-
mento. 
Os clientes do Monverde vão poder
desfrutar de uma variedade de ser-
viços complementares que vão
desde o restaurante de comida tra-
dicional e regional cuja assinatura
pertence ao Chef Agostinho Mar-
tins; passando pelo distinto wine

bar; até ao sereno e relaxante spa
vínico, com piscina interior e exte-
rior. A pensar nos negócios e even-
tos sociais, o novo hotel rural
possuiu ainda duas salas e uma
adega versátil para a realização de
provas, conferências, reuniões
e/ou serviços especiais. Apesar de
ainda não ter sido inaugurado, o
Monverde já tem uma semana re-
servada pela Câmara dos Arquitec-
tos Chineses, que vêm a Portugal
organizar um seminário sobre ar-
quitectura. Mas a grande atracção
deverá ser mesmo a adega experi-
mental, onde os clientes vão poder

participar em diversas actividades
de enologia.

Construção ecológica
Pensado e construído para ser eco-
lógico, 40% do investimento no
Monverde Wine Experience Hotel é
de origem sustentável. 85% da
pedra usada no hotel foi reutilizada
da propriedade; as tintas usadas nos
interiores e exteriores são de redu-
zido impacto ambiental; os painéis
solares garantem o aproveitamento
de energias renováveis e as águas
são reaproveitadas para a rega da
vinha e dos jardins. Espanha,
China, Rússia e EUA são os merca-
dos alvo do novo hotel, bem como
os Países Nórdicos, já que a inten-
ção é apostar em consumidores que
já identifiquem a Região dos Vinhos
Verdes e a marca Quinta da Lixa.
Com a assinatura do arquitecto Fer-
nando Coelho e do designer Paulo
Lobo, o hotel de cores terra e fa-
chada verde-azeitona, talentosa-
mente inserido na paisagem, vai ser
dirigido por João Portugal, um pro-
fissional com vasta experiência em
gestão de hotéis.�

Obra

A produtora de vinho é promotora do primeiro hotel vínico na região da Rota dos Vi-
nhos Verdes, uma obra avaliada em quatro milhões de euros que esteve a cargo da
MCMeireles. O Monverde – Wine Experience Hotel estende-se por uma propriedade
com 30 hectares, 22 dos quais vinha

Quinta da Lixa constrói  
hotel vínico por 4M€

PUBLICIDADE

Ricardo Batista
rbatista@construir.pt
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Opinião

Credibilidade é uma palavra chave quando se fala em certificação. Por definição a certificação é uma garantia
dada por uma terceira parte, independente, (no caso o Organismo de Certificação) de que um produto, um ser-
viço, um processo ou um sistema estão em conformidade com uma norma ou uma especificação técnica. Ora
para dar essa garantia a credibilidade de quem a dá, bem de como todo o processo é conduzido é indispensá-
vel.
Parte integrante deste processo é a auditoria, e é sobre ela que iremos falar, aproveitando para tentar fazer um
paralelismo entre as auditorias da qualidade e as auditorias contabilísticas e financeiras. Dizia, recentemente,
a Ministra das Finanças que a “credibilidade da auditoria independente foi abalada em Portugal por aconteci-
mentos recentes” chamando também a atenção para “a necessidade de contar com profissionais altamente qua-
lificados e independentes e cuja conduta é prestada por códigos de ética rigorosos”. Esta afirmação refere-se,
obviamente, às auditorias da área financeira e tinham a ver com os escândalos financeiros que envolveram
bancos e grandes empresas.
Num momento em que se espera a aprovação de nova legislação que reforce os poderes de supervisão sobre os
revisores oficiais de contas e sobre as auditorias com vista a garantir uma maior independência e transparên-
cia ao seu trabalho, será interessante referir as práticas na área da qualidade.
É curioso verificar como, ao nível da certificação e no âmbito da sua estrutura, os respetivos organismos se
regem por normas internacionais, elaboradas por consenso, com a colaboração das partes interessadas e no seio
dos Comités Técnicos de Normalização. 
Os referenciais internacionais, seguidos em todo o mundo pelos organismos de certificação são as normas EN
ISO/IEC 17065:2012: Requisitos para organismos de certificação de produtos, processos e serviços e EN ISO/
IEC 170.21:2006: Requisitos para organismos que procedem à auditoria e à certificação de sistemas de gestão.
Existe, por isso, uma orientação definida, conhecida e seguida por todos os intervenientes, sejam os próprios
organismos de certificação sejam os organismos que, de alguma forma, poderemos, por semelhança, chamar
de “reguladores” e que são os Organismos de Acreditação.
Como em qualquer processo que envolva uma avaliação independente, ou de terceira parte, como chamamos,
coloca-se o problema da imparcialidade e da separação clara das atividades de consultoria. O organismo de cer-
tificação não pode, de forma alguma, desenvolver ou estar ligado a atividades de consultoria. Os princípios a
que deve obedecer são, segundo as normas referidas, os de imparcialidade, competência, responsabilidade,
transparência, confidencialidade e…capacidade de resposta a reclamações. 
Os organismos de certificação têm de ter especial atenção na seleção e utilização de auditores, sejam internos
à sua organização, sejam externos, de modo a que estes tenham a necessária competência técnica e garantam
toda a independência face ao processo e à entidade que estão a auditar.
Têm de ser devidamente definidos os potenciais conflitos de interesse de forma a eliminar todas as ameaças à
imparcialidade da atuação, definindo as normas como principais ameaças as de interesse próprio, do orga-
nismo ou de pessoas a este ligadas, de auto avaliação, ou seja de eventual consultoria, de familiaridade com a
entidade auditada e de intimidação, ou seja de o avaliador ser coagido na sua avaliação. 
Uma crítica que, nos casos recentes, muito tem sido divulgada nas situações de auditorias financeiras é exata-
mente a da falta de resolução prévia de algumas destas ameaças, com particular realce para a  não separação
da atividade de consultoria ou apoio técnico e posterior avaliação.
Não podemos dizer que, na qualidade, como em tudo na vida, não há casos menos corretos, mas o que é certo
é que todo o enquadramento, quer ao nível das normas de referência, quer da regulação, estão definidas ao nível
internacional, sendo fundamental a ação do Organismo de Acreditação.
Seria um passo interessante olhar para todos estes procedimentos e, quem sabe, talvez a supervisão que o Go-
verno está a legislar pudesse seguir princípios já estudados e seguidos com sucesso.

Credibilidade: 
palavra chave 
do processo 
de certificação

Os organismos
de certificação

têm de ter
especial

atenção na
seleção e

utilização de
auditores, sejam

internos à sua
organização,

sejam externos,
de modo a que
estes tenham a

necessária
competência

técnica

Francisco Barroca

Diretor Geral da CERTIF –

Associação para a

Certificação

02-06_construcao:Construir 2011  18-05-2015  22:31  Página 6



22 de Maio de 2015  | 7

www.construir.pt Engenharia

Internacionalização

Os engenheiros portugueses
são a “profissão-piloto” da

Plataforma de Mobilidade Profis-
sional Global. Esta plataforma tem
origem no protocolo assinado, no
passado mês de Abril, entre a
Ordem dos Engenheiros (OE), o
Alto Comissariado para as Migra-
ções e a Fundação Calouste Gul-
benkian, na presença do secretário
de Estado Adjunto Pedro Lomba. 

Ligar engenheiros 
à diáspora
Este acordo visa o desenvolvi-
mento e implementação de uma
ferramenta online que possibilita o
registo do percurso profissional
dos portugueses que exercem a sua
actividade em Portugal e no es-
trangeiro. Este instrumento nacio-
nal disponibilizará ao país

“conhecimento sobre os seus re-
cursos humanos, permitindo a sua
caracterização e a análise das suas
competências e currículo”, de
acordo com a explicação da OE.
Segundo a mesma fonte, além do
acompanhamento do percurso pro-
fissional dos engenheiros portu-
gueses, a plataforma servirá de
igual modo para a divulgação de
oportunidades de emprego no país
e no exterior, “constituindo um re-
curso de utilidade quer para os
profissionais na pesquisa de novos
desafios profissionais, quer para os
agentes económicos que preten-
dem recrutar profissionais com
perfis específicos”. Simultanea-
mente, esta plataforma constitui
uma rede de ligação entre enge-
nheiros residentes em Portugal e
engenheiros da diáspora, bem
como um instrumento de promo-
ção de estudos e debates que apro-
fundem o conhecimento dos

movimentos migratórios deste tipo
de profissionais e as oportunidades
daí resultantes.

“Embaixadores” 
da engenharia lusa
Ao Construir, o bastonário da
Ordem dos Engenheiros afirmou
estar “particularmente satisfeito”
pela assinatura deste protocolo. “A
situação económica portuguesa
conduziu não só a um problema de
mobilidade e internacionalização,
mas também a um problema de
risco de migração, isto é, que os
nossos engenheiros, que estejam a

Plataforma disponibilizará ao país o conhecimento sobre os seus recursos humanos e fará dos engenheiros
portugueses na diáspora os embaixadores da engenharia lusa. Constitui-se como um instrumento de utili-
dade para os portugueses que pretendam novos desafios no mercado externo e também para as empresas que
pretendem determinado profissional com determinado perfil

Pedro Cristino
pcristino@construir.pt

trabalhar fora do país, criem raízes
e se desliguem do país, o que é uma
perda”, salientou Carlos Matias
Ramos. Para minimizar este pro-
blema, foi proposto o desenvolvi-
mento desta plataforma que tem
como objectivo fundamental “in-
dentificar os nossos profissionais
que estão no estrangeiro, a sua
qualificação, os países onde estão
a desempenhar a sua actividade, o
tipo de actividade e as funções que
exercem”. Com esta plataforma,
cria-se uma rede profissional “que
terá também uma função de per-
mitir que o país conheça o que

“Esta plataforma constitui uma rede
de ligação entre engenheiros 
residentes em Portugal 
e engenheiros da diáspora...”

OE cria Plataforma de Mobilidade
Profissional Global
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cada um está a fazer”, retirando,
daí, “vantagens para o meio em-
presarial”. Isto significa, segundo
Matias Ramos, que os empresários
portugueses dispõem de uma fer-
ramenta a que podem aceder e
analisar um profissional “que ad-
quiriu competências acrescidas
pelo facto de estar a trabalhar no
estrangeiro” e de que forma é que
estas competências poderão ser de
utilidade para as suas empresas.
Por outro lado, “com esta radio-
grafia da situação dos nossos pro-
fissionais, teremos
automaticamente a possibilidade
de os investir como “embaixado-
res” da engenharia portuguesa no
estrangeiro”. Segundo o bastonário
da OE, esta plataforma é “uma
rede, que permitirá contactos mais
fáceis e estimular a possibilidade
de determinados engenheiros e li-
cenciados em engenharia se cons-
tituírem como pontos de contacto
entre engenheiros portugueses e
engenheiros estrangeiros”, divul-
gando também o trabalho das em-
presas portuguesas do ramo, com
vista a despertar o interesse das
empresas onde os engenheiros ex-
patriados exercem a sua activi-
dade. Matias Ramos lembrou o
período onde houve “uma saída
significativa de profissionais” da
área da engenharia de Portugal.
Com esta plataforma “vamos mini-
mizar as consequências disso”. 

“Radiografia” 
do profissional
“Com a “radiografia” os empresá-
rios dispõem de uma informação
adicional que lhes pode ser extre-
tamamente útil”, afirma o bastoná-
rio, salientando, contudo, que esta
informação poderá também ter
uma grande utilidade aos profis-
sionais. “Acredito que muitos en-
genheiros, se puderem, regressarão
ao país”, continuou, citando Eça de
Queiroz - “Em Portugal a emigra-
ção não é, como em toda a parte, a
transbordação de uma populaçaõ
que sobra; mas a fuga de uma po-
pulação que sofre” - para explicar
que os engenheiros portugueses
não saem do país apenas devido à
“desvalorização que se está a criar,
neste momento, em Portugal, em
relação a determinadas actividades
da engenharia”. “Fundamental-
mente, os engenheiros saem por-
que arranjam condições de
trabalho onde se inserem melhor e
se sentem mais felizes a desenvol-
ver e a realizar a sua actividade
profissional”, justificou, indicando
que, na área de investigação, este
factor é “claro”. “Há inquéritos que
demonstram exactamente isso – as

irregularidades em termos tempo-
rais das equipas, a falta de contra-
tos de trabalho sólidos e
continuados, a falta de objectivos
definidos que não estejam constan-
temente a ser alterados por deci-
sões avulsas governamentais,
levam os profissionais a abandonar
o país”, afirmou. Para Matias
Ramos, estas instabilidades fazem
com que os profissionais “deixem
de acreditar no país, deslocando-
se para outras regiões onde as equi-
pes são mais sólidas e onde o
emprego é mais estável”.

O apoio dos parceiros
“Penso que os parceiros têm preo-
cupações similares às nossas. Uma
das nossas principais preocupa-
ções consiste em transformar
aquilo que é emigração em inter-
nacionalização, isto é, reduzir o
número de pessoas que saem para
ficarem no mercado internacional,
mantendo o contacto com o país de
origem, onde obtiveram formação
e do qual, com certeza, gostam – al-
guns poderão estar magoados, ou

podem ter sido obrigados a sair - e,
com isto, reduzimos esse efeito”,
explicou o bastonário da Ordem
dos Engenheiros. Segundo Matias
Ramos, a Fundação Calouste Gul-
benkian, “uma instituição de refe-
rência”, tem “preocupações desta
natureza há já bastante tempo”.
Relativamente ao Alto Comissa-
riado para as Migrações, a sua fun-
ção “insere-se naquilo que o
Governo designou como o Plano
Estratégico para as Migrações
2015-2020, que prevê medidas de
apoio à contratação de portugueses
altamente qualificados, que resi-
dem no estrangeiro”.

Parceria em prol 
da coesão
Para Luísa Valle, a emigração cons-
titui uma “oportunidade para ter-
mos espalhados pelo mundo
embaixadores, de termos jovens
que estão a adquirir competências
no mercado externo e que, se volta-
rem, serão muito úteis ao país e a
oportunidade de mostrarmos ao
mundo um segredo muito bem

guardado”. E que segredo é esse? A
responsável do Programa Gulben-
kian de Desenvolvimento Humano
citou o presidente da Siemens, que
afirmou que “o segredo mais bem
guardado da Europa é a qualidade
da engenharia portuguesa”. “O
facto de termos engenheiros lá fora
serve para demonstrar a qualidade
do ensino da engenharia, constitui
oportunidade para alunos estran-
geiros frequentarem as escolas por-
tuguesas de engenharia e serve

para estabelecermos parcerias a
vários níveis”, continuou. Luísa
Valle destacou ainda o facto de a
engenharia portuguesa estar a
“impor-se no mercado europeu”, li-
derando a Federação Europeia das
Associações Nacionais de Enge-
nharia – através do vice-presidente
nacional da OE, José Vieira – e sa-
lientou que esta plataforma repre-
senta “um reconhecimento do
potencial dos nossos profissio-
nais”. Por sua vez, Pedro Lomba
afirmou que “num contexto de mo-
bilidade profissional, que é trans-
versal a todas as áreas, este é um
protocolo do futuro”. O secretário
de Estado Adjunto e do Desenvol-
vimento Regional explicou que o
Governo se move através da “coe-
são nacional”, sendo o país consti-
tuído “por aqueles que estão cá,
mas também pelos que estão fora”.
“Sair não pode significar perder a
ligação a Portugal. O país deve ser
um todo. Com esta parceria esta-
mos a trabalhar exactamente em
prol da coesão deste todo”, con-
cluiu Pedro Lomba. �

“Com esta radiografia da situação
dos nossos profissionais, teremos
automaticamente a possibilidade 
de os investir como “embaixadores”
da engenharia portuguesa no 
estrangeiro”, segundo Carlos Matias
Ramos, bastonário da Ordem dos
Engenheiros
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No terreno do IPO do Porto,
concedido pelo Ministério da

Saúde nasce uma nova casa Acre-
ditar para jovens doentes oncológi-
cos residentes na região Norte do
país. A construção da Casa Acredi-
tar no Porto surge da necessidade
de crianças e famílias se desloca-
rem aos hospitais da cidade para
terem acesso a consultas e trata-
mentos durante o período ambula-
tório. Esta iniciativa de edificar o
projecto de apoio social procura
“evitar o alargamento desnecessá-
rio dos períodos de internamento
e/ou a instalação destas famílias
em condições precárias e não
adaptadas”, lê-se no site da Acredi-
tar.
Este espaço de acolhimento é idea-
lizado tendo em conta a especial
proximidade dos serviços de trata-
mento. O novo edifício da cidade
nortenha perfaz a quarta casa com
a missão fundamental de “tratar a
criança com cancro e não só o can-
cro na criança” , reunindo a visão e
o trabalho da  Associação de Pais e
Amigos de Crianças com Cancro
A Casa Acreditar do Porto vai al-
bergar 16 famílias em simultâneo e
estima-se, cerca de 100 famílias
acolhidas anualmente. Com a má-
xima de facilitar o quotidiano dos
jovens em cuidados, uma das prio-
ridades da Acreditar é a de que o
apoio da estrutura familiar não
seja abalado, mas preservado aco-
lhendo também um dos membros
da família.
Segurança, coesão e conforto são
os valores prezados pela organiza-
ção de cada casa para o recobro
destas crianças no decorrer do pro-
cesso de tratamento.
Projectada pelos arquitectos Ma-
falda Ambrósio e João Gomes
Leitão, a casa Acreditar do Porto
é organizada em quatro pisos
que, com secções subtraídas, per-
mitem através de pátios o acesso
ao exterior, tendo em considera-
ção a privacidade e a segurança

de paralelepípedo são feitos com
elementos que se coadunam com
a construção tradicional e respei-
tam a envolvência da cidade do
Porto.

Granito de Alpalhão
O embasamento do edifício em
granito cinzento de Alpalhão cer-
rado foi pensado a partir de um de-
senho modernista e nos pátios o
revestimento de azulejo verde em
terracota (de chacota manual) foi a
solução encontrada pelos arquitec-
tos.
A cor branca foi a escolhida para o
reboco nas restantes superfícies de

O Porto vai ser a cidade da próxima Casa Acreditar, destinada a acolher crianças e famílias que se desloquem
à cidade para consultas e tratamentos. Mafalda Ambrósio e João Gomes Leitão são os arquitectos autores do
projecto que resultará numa nova casa de acolhimento já em 2017

Marina Bertolami
mbertolami@construir.pt

fachada, o que atribui ao edifício o
contraste entre o verde e o branco,
que subtilmente evoca ao ambiente
um carácter tranquilo e harmo-
niozo.
A Acreditar foi fundada em  1993
como Instituição Particular de So-
lidariedade Social com o objectivo
de dar às crianças com cancro as
condições para a reconquista da
vitalidade física e psicológica, que
lhes seriam inerentes noutras cir-
cunstâncias. As casas da Acreditar
estão distribuídas por Lisboa,
Coimbra e Funchal, assim como
os núcleos da Associação que têm
uma das sedes no Porto, à qual se
junta agora a nova casa.
Os fundadores do Atelier do Car-
doso, Mafalda Ambrósio e João
Leitão, que trabalharam na cidade
de Madrid em colaboração com
ateliers como o Mansilla y Tuñon,
José Maria Sanchez Garcia e Brut
Deluxe foram nomeados em 2014
para a concepção da nova inicia-
tiva da Acreditar.
Uma vez concluído o projecto de
execução agora em fase final, a
construção da infra-estrutura terá
início ainda em 2015.
Com a ajuda de donativos de me-
cenato e de particulares a obra vai
despender de cerca de 1,5 milhões
de euros, pelo que a sua conclusão
está prevista para o ano de 2017. �

Atelier do Cardoso desenha
nova Casa Acreditar

necessárias às crianças e às suas
famílias.
O acesso central, que será feito
através do piso térreo, congrega o
programa de voluntários e o in-
gresso dos visitantes, estendendo-
se para os pisos superiores. O
primeiro piso detém o espaço de
uso comum onde se concentram
as áreas essências para o eficaz
funcionamento desta. Os dois
pisos seguintes são dispostos para
os quartos e divisam as crianças
mais pequenas dos jovens, o que
lhes proporciona uma maior au-
tonomia e independência. Os aca-
bamentos da estrutura em forma
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Distinção

Oprojecto da Casa-Atelier da
Rua do Almada, da autoria

da arquitecta Cristina Campilho,
foi distinguido com uma menção
honrosa no Prémio Internacional
Domus – Restauro e Conservação.
Esta intervenção consistiu na rea-
bilitação de um edifício típico da ci-
dade do Porto, com vista à
habitação permanente de uma fa-
mília e a disponibilização de um
local de trabalho com “elevado grau
de autonomia: a “casa-atelier””. O
lote 528 da Rua do Almada foi
construído sobre uma das primei-
ras perspectivas de pla-neamento
urbano na cidade nortenha em
1761, momento em que as preocu-
pações políticas eram determi-
nadas pela aceleração do processo
de urbanização. “Esta rua é fruto
do primeiro esforço de planea-
mento do crescimento da cidade do
Porto fora das muralhas: a ‘Planta
do Bairro dos Laranjais’, que pro-
curou orientar o crescimento da Ci-
dade, em direcção a Norte, deu
origem à actual Rua do Almada”,
garante a arquitecta Cristina Cam-
pilho ao Construir. No decorrer das
décadas, e causado pela falta de
manutenção, o edifício da zona his-
tórica caiu em declínio parcial,
ainda que mantivesse “muitos dos
principais elementos distintivos dos

edifícios desta época”, o que cons-
tituiu para a arquitecta um desafio
de regeneração do lugar tendo em
conta a “preservação dos sistemas
construtivos originais”. A interven-
ção consistiu na recuperação da
infra-estrutura para criar uma ha-
bitação familiar e um espaço autó-
nomo de trabalho em formato de
atelier e interligado ao espaço pú-
blico, o que resultou na “Casa-Ate-
lier”. A inspiração nasceu do
paradigma que ainda precisa de ser
consolidado como “o alargamento
do conceito de património aos edi-
fícios de arquitectura corrente, da
mesma forma que acontece com os
edifícios monumentais”, segundo
as palavras da projectista.

Primórdio 
do planeamento
Assente no facto deste edifício ser
testemunho do primeiro planea-
mento de urbanização da cidade no
século XVIII , “foi por isso adoptada
uma postura minimamente intru-
siva, que evitasse intervenções irre-
versíveis e que fosse orientada para
uma prática de reabilitação”, sa-
lienta. A tipologia do edificado foi
mantida na sua composição original
respeitando o enquadramento histó-
rico e o corpo da infra-estrutura, o
que Cristina Campilho procurou foi
recriá-lo de maneira a integrar novas
funcionalidades que se adaptassem
ao estilo de vida da contemporanei-

dade. O projecto deu particular en-
foque à manutenção integral de
componentes características da
época em que o edifício foi conce-
bido, "procurando uma harmonia no
relacionamento com a envolvente
que, nesta rua, apenas é quebrada

Marina Bertolami
mbertolami@construir.pt

pontualmente, com alguns edifícios
da segunda metade do século XX”. O
processo de restauração foi reali-
zado em duas fases determinantes, a
primeira de inspecção e diagnóstico
das estruturas do edifício e a se-
gunda de reforço e reabilitação do

O Prémio Internacional Domus de Restauro e Conservação, promovido pela Universida-de Fassa Bortolo atri-
buiu à arquitecta Cristina Campilho uma menção honrosa pelo seu projecto para a “Casa-Atelier”, reabilitada
numa das ruas emblemáticas da cidade do Porto

Casa-Atelier no Porto 
distinguida pelo Prémio Domus
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mesmo, que decorreu de acordo
com as implicações da fase estagiá-
ria. Uma vez determinada a viabili-
dade em manter os elementos de
suporte foi necessário fortificar ca-
racterísticas pontuais, nomeada-
mente através da instalação de
chapas e substituição de algumas co-
berturas como varas e frechais.
Questionada pelo Construir acerca
do maior desafio que enfrentou o
projecto da Casa-Atelier, a arquitecta
conta que “consistiu na necessidade
de acomodar no edifício tipicamente
almadino um conjunto de novas fun-
ções adaptadas às vivências e neces-
sidades do século XXI, tendo em
consideração as exigências contem-
porâneas de segurança, conforto tér-
mico e de racionalidade energética”.
Na óptica de sustentabilidade e da
eficácia energética “foi dada uma
forte atenção à escolha dos materiais
de revestimento, em particular nas
coberturas e no alçado tardoz. Com-
plementarmente, foram também in-
troduzidas caixilharias com corte
térmico e acústico”, explica Cristina
Campilho, assente numa abordagem
de sustentabilidade passiva.

Instrumentos de ensaio
Para o revestimento do interior,
como os soalhos de madeira e os
tectos em estuque recorreu-se à uti-
liza-ção de instrumentos de ensaio,
como o Pacómetro, para identificar
o alinhamento das vigas, e o Resis-
tógrafo para definir a resistência
destas relativamente às paredes de
alvenaria de pedra.  A combi-nação
destes dois métodos viabilizou de-
terminar a configuração funda-
mental dos pavimentos, o método
de conservação a ser aplicado nos
diversos elementos da composição,
assim como a possibilidade de in-

filtração de agentes bióticos (fun-
gos ou insectos).  As intervenções
mais dramáticas foram aplicadas
na fachada traseira em estado de
degradação e nas áreas interiores
como a casa de banho e a cozinha
para que fossem comportados os
requisitos de eficiência e sustenta-
bilidade. A precisão e engenho de
Cristina Campilho são explicitas na
concepção articulada desta obra na
Rua do Almada, o que lhe trouxe
não só o reconhecimento interna-
cional do Prémio Domus – Res-
tauro e Conservação, mas também
uma menção honrosa do Prémio

João de Almada, promovido pela
Câmara do Porto.  Este último é a
nível nacional um dos mais presti-
giados prémios atribuídos para a
reabilitação e restauro do patrimó-
nio edificado em Portugal. O “prag-
matismo projectual”, bem como o
“respeito pelas características ori-
ginais do imóvel, adequando-as aos
programas, funções e necessidades
actuais” foram os aspectos subli-
nhados pelo Júri do Prémio Domus
na abordagem interventiva da ar-
quitecta.  Em nota final Cristina
Campilho reforça o facto de ser
prioritário “acelerar o processo de
reabilitação urbana nas cidades
portuguesas”, com a premissa fun-
damental de que “sejam promovi-
das e adoptadas soluções que
procurem preservar as característi-
cas que diferenciem os edifícios an-
tigos, contribuindo para a
constituição da identidade da Ci-
dade”. Ressalva ainda a “urgência
para a reabilitação e que todo o
discurso político e económico não
sejam pretextos para justificar in-
tervenções destrutivas e irreversí-
veis”.�

Distinção

PUBLICIDADE

O processo de restauração foi realizado
em duas fases determinantes, a
primeira de inspecção e diagnóstico
das estruturas do edifício e a segunda
de reforço e reabilitação do mesmo,
que decorreu de acordo com as 
implicações da fase estagiária
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Deverão arrancar no mês de
Junho os trabalhos de reabi-

litação do antigo Palácio dos Con-
des de Lumiares, um edifício do
século XVI localizado no Bairro
Alto, em Lisboa, e que dará lugar a
um luxuoso projecto habitacional
com vocação turística. 
A obra, promovida pela Morning-
bridge  e avaliada em 20 milhões de
euros, será um hotel-apartamento de
5 estrelas e resultará na construção
de 53 unidades residenciais de luxo e
níveis de serviço de um hotel desta
categoria aos seus proprietários e
hóspedes que pretendam usufruir de
um espaço personalizado no coração
de Lisboa. O The Lumiares integra
um conjunto de comodidades carac-
terísticas de uma unidade hoteleira
de 5*, incluindo Receção, Ginásio,
Spa, um bar cosmopolita no topo de
edifício – o Alto Bar – com vista pa-
norâmica sobre Lisboa e o rio Tejo,
dois espaços comerciais para marcas
de luxo, além de estacionamento e
arrecadações privadas para os pro-
prietários no subsolo. A construção,
que respeitará a fachada existente,
deverá prolongar-se por 20 meses e a

inauguração está agendada para o
primeiro trimestre de 2017. 

Valores competitivos
O projecto disponibiliza, maiorita-
riamente, apartamentos de tipolo-
gias T1 e T2 com preços muito
competitivos face ao mercado local,
os quais variam entre 260 mil euros
e 1,1 milhão de euros param os apar-
tamentos penthouse. A compra de
uma unidade residencial no The Lu-
miares prevê que o proprietário que
adira ao programa de arrendamento
disponibilize o seu imóvel para colo-
cação no mercado de arrendamento
turístico durante parte do ano, sendo
todo o processo gerido por uma es-
trutura de gestão profissional que
garante a optimização do investi-
mento realizado.  Estrategicamente
estruturado para um público-alvo in-

ternacional, o The Lumiares tem
como principais destinos para a co-
mercialização os mercados brasi-
leiro, asiático, escandinavo, francês
e sul-africano, garantindo um re-
torno de 4% aos compradores nos
primeiros três anos, com um uso
pessoal de até 6 semanas por ano.
Oferece ainda um serviço de gestão
profissional do hotel e boas perspec-
tivas de valorização do investimento
efectuado no cada vez mais dinâ-
mico mercado imobiliário de Lisboa. 

Turismo é arma forte
A Morningbridge actua em repre-
sentação do proprietário Quick &
Positive, e surge assessorada pela
Bridgehead Capital. A comerciali-
zação está a cargo da JLL e segundo
adianta o director geral da empresa
ao Construir “tem todas as condi-

A JLL é responsável pela comercialização do The Lumiares, um hotel de apartamentos que resulta da reabili-
tação do antigo Palácio dos Condes de Lumiares, um edifício do século XVI localizado no Bairro Alto, em
Lisboa. As 53 unidades de luxo, que serão inauguradas no início de 2017, são promovidas pela Morning-
bridge e reflectem a dinâmica de Lisboa para o investimento estrangeiro

JLL comercializa o reabilitado
The Lumiares

ções para ser um sucesso”. Existem
já reservas feitas e a expectativa
aponta para que o segundo semes-
tre seja ainda mais forte. Pedro
Lancastre aponta este projecto a in-
vestidores estrangeiros, beneficiá-
rio de um visto gold ou na condição
de residente não habitual, ou
mesmo um português que quer ter
uma habitação alternativo para
rendimento. “Portugal tem muito
para oferecer mas a sua principal
arma é o turismo. É importante que
haja mais iniciativas como esta
para podermos ‘fixar’ estes turis-
tas”, revela aquele responsável, sa-
lientando que “o momento de
mercado em que surge não pode
ser melhor. Lisboa está num grande
momento, que começou já no final
de 2013. A cidade tem estado no
radar de quem nem sabia que Lis-
boa existia”, garante. “Lisboa tem
tudo para não ser apenas uma
moda”, acrescenta aquele respon-
sável. Os responsáveis da JLL asse-
guram que os resultados dos
primeiros meses têm sido anima-
dores em relação ao The Lumiares,
sendo expectável que as vendas
cresçam depois do lançamento em
outros mercados-alvo deste pro-
duto imobiliário. China e Hong
Kong conheceram este projecto em
Abril passado, seguindo-se agora a
participação em feiras de imobiliá-
rio na Escandinávia no decorrer da
Primavera e o lançamento que será
realizado nos mercados do Brasil e
África do Sul, em Junho. 
Peter Lowe, sócio gerente da Mor-
ningbridge mostra-se “entusias-
mado por a empresa poder
revitalizar este edifício de referência
na cidade de Lisboa. Tem sido de-
senvolvido um enorme esforço por
parte da nossa equipa para garantir
que é feita justiça a este palácio his-
tórico, assegurando que ao longo do
processo de concepção do projecto
de arquitectura e design mantemos
todo o charme do edifício, ao
mesmo tempo que o adaptamos ao
século XXI, posicionando-o para
clientes internacionais com elevado
nível de exigência”. �

Ricardo Batista
rbatista@construir.pt
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O The Lumiares integra um conjunto
de comodidades características de
uma unidade hoteleira de 5*, in-
cluindo Receção, Ginásio, Spa, um
bar cosmopolita no topo de edifício
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Absorção de escritórios 
em Lisboa cai 75% em Abril

Aárea de escritórios contratada
em Abril de 2015 totalizou

2.659 m2, valor 75% abaixo do re-
gistado em igual período de 2014
(10.736 m2). Os números são da
responsabilidade da Aguirre New-
man e revelam que em termos acu-
mulados, a área de escritórios
contratada nos primeiros quatro
meses do ano (32.015 m2) foi su-
perior em cerca de 14% à registada
em igual período do ano transacto
(27.994 m2).
O total das operações registadas
de Janeiro a Abril de 2015 foi de
75, correspondendo a menos 6
transacções de arrendamento do

que em igual período do ano an-
terior. O maior número de opera-
ções verificou-se no Corredor
Oeste (Zona 6), com 29% da área
transaccionada. A Zona Secundá-
ria (Zona 4) não registou qual-
quer operação. Numa análise
geográfica do número de transac-
ções registadas de Janeiro a Abril
de 2015, destaca-se o crescimento
da Prime CBD (Zona 1) e da Zona
Emergente (Zona 3), com mais 3
e 5 transacções, respectivamente,
que em igual período de 2014.
Analisando a distribuição geográ-
fica dos m² colocados, a Zona 6
(Corredor Oeste) registou o maior
crescimento da área contratada
nos primeiros quatro meses de
2015 face a igual período de 2014,

traduzido em 3.730 m2. 

Área aumenta
A superfície média contratada por
transacção, de Janeiro a Abril, au-
mentou cerca de 24%, de 346 m2
em 2014 para 427 m2 em 2015. A
Zona Secundária (Zona 4) e o Cor-
redor Oeste (Zona 6), com varia-
ções de respectivamente, -100% e
66%, foram as que registaram
maior variação na superfície
média contratada por transacção,
nos primeiros quatro meses do
ano, face a igual período de 2014.
Avaliando a absorção por intervalo
de área contratada de Janeiro a
Abril do ano em curso, nas zonas
Prime CBD (Zona 1), Zona Emer-
gente (Zona 3) e Corredor Oeste

(zona 6) mais de 50% das transac-
ções registaram uma superfície in-
ferior a 300 m2. Do total da área
contratada de Janeiro a Abril de
2015, apenas 6% são em edifícios
novos e os restantes 94% em edifí-
cios usados, denotando uma prefe-
rência clara por in stalações
usadas. Relativamente à absorção
por intervalo de área contratada,
apenas 30 transacções (cerca de
40% do total) registaram uma su-
perfície superior a 300 m2 e as res-
tantes 45 (cerca de 60% do total)
registaram uma superfície inferior
a 300 m2.No mês de Abril de 2015,
o sector “Serviços Empresas” des-
taca-se, tendo sido responsável por
64% da área contratada (1.697 m2
num total de 2.659 m2). �

PUBLICIDADE
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ACobert, especialista em telhas e
peças, acaba de anunciar o

alargamento do seu catálogo de
cores numa das suas mais impor-
tantes gamas de telhas. Em comuni-
cado, a empresa adianta o
crescimento do seu catálogo da
gama “Lógica” com a nova cor “Es-
meralda”. Este reforço da oferta do
catálogo de produtos surge na se-
quência do processo de renovação
da imagem da empresa e reafirma a
aposta no design e modernidade
para manter a liderança dos merca-
dos espanhol e português. Após a in-
tegração no grupo alemão Braas
Monier, negócio finalizado no arran-
que deste ano, a Cobert tem vindo a
restruturar toda a sua imagem cor-
porativa e a sua estratégia e, neste
sentido, reforça também agora o seu
catálogo de produtos.  Fabricada
através de processos avançados de
cozedura a altas temperaturas, a
gama ‘Lógica’ é produzida com re-
curso a matérias-primas portugue-
sas de grande qualidade, ou seja, três
tipos de pasta de argila: a Natural, a
Branca “Palha” e a de “Engobes de
Cobertura Total”. Sendo uma das
gamas mais importantes do catálogo

Cobert alarga catálogo de telhas
e lança cor ‘Esmeralda’

de produtos da empresa, a ‘Lógica’
conta já com uma oferta de cores
considerável, agora reforçada pela
cor “Esmeralda” para os modelos
‘Lusa’ e ‘Marselha’. “Esta cor é uma
representação do equilíbrio e sofisti-
cação dos nossos produtos e impri-
mirá um toque luxuoso aos telhados
de Portugal e do mundo”, afirma Fi-
lipa Gomes, gestora de comunicação
marketing da Cobert. 

Nova vida
O negócio ibérico das Telhas Co-
bert, que tem três fábricas em Por-
tugal, foi adquirido pelo grupo
alemão Braas Monier por 26,5 mi-
lhões de euros. A empresa passa a
chamar-se simplesmente Cobert e
renovou toda a sua imagem e es-
tratégia, apresentando “um vasto
catálogo de produtos” com o ob-
jectivo de “construir os melhores

telhados do mundo”. Em comuni-
cado de imprensa, o grupo explica
que o negócio foi finalizado em Ja-
neiro passado e que o mercado
português de telhas representa
cerca de 7 milhões de metros qua-
drados por ano, “num sector que só
nos últimos três anos aumentou
20% do seu ritmo de exportações”.
O grupo estima que a Cobert Por-
tugal terá coberto cerca de 2 mi-
lhões de metros quadrados de
telhado durante o ano transacto. A
empresa facturou em Portugal, no
ano passado, 17,2 milhões de
euros, metade dos 34,4 milhões de
euros referentes ao volume de ne-
gócios ibérico. Para 2015, o grupo
prevê que a aposta ibérica na Co-
bert aumente 14% e venha a gerar
um volume de facturação de cerca
de 38 milhões de euros, “contri-
buindo com cerca de 5 milhões
para o EBITDA (incluindo siner-
gias)”. Além do logótipo, a renova-
ção da Cobert também se expande
a “toda a estratégia com vista ao
objectivo principal” de reforçar “a
posição de liderança no mercado
ibérico”, conforme refere a nota de
imprensa. RB

Segundo a empresa, este reforço da oferta do catálogo de produtos surge na sequência do processo de reno-
vação da imagem da empresa e reafirma a aposta no design e modernidade

ANPME leva empresas 
portuguesas a quatro continentes

AAssociação Nacional das Pe-
quenas e Médias Empresas

(ANPME) vai dar a conhecer as
empresas portuguesas em feiras
empresariais de nove países. Este
circuito começa em Julho de 2015
com uma missão de importadores
russos a Portugal e termina em Se-
tembro de 2016 com uma viagem
de empresários portugueses a As-
sunción no Paraguai. 
Estas missões contemplam PME´s
de vários sectores empresariais.

Participarão empresas portuguesas
do sector têxtil, agroalimentar, cal-
çado, mobiliário, construção e Tec-
nologias da Informação. A ANPME
procurou – em conjunto com os
seus representantes no terreno -
identificar quais as feiras empresa-
riais que melhor se enquadram nas
diferentes atividades de forma a fa-
cilitar o aparecimento de novas
oportunidades de negócio. 
Para Paula Hespanhol, vice-Presi-
dente da ANPME, estas feiras e

missões internacionais são “impor-
tantíssimas para dar a conhecer os
produtos portugueses no estran-
geiro”. “A marca Portugal está em
franco crescimento em várias áreas
e é importante aumentar a sua no-
toriedade fora de portas”, sublinha.
“Além disso, é uma oportunidade
para as PME se internacionaliza-
rem e procurarem contornar a
crise do mercado interno”, acres-
centa. 
Estas missões são feitas no âmbito

do Portugal Export 2020, projeto
conjunto de internacionalização
empresarial promovido pela
ANPME. Contudo, a associação
empresarial está a abrir exceções
para PMEs interessadas nos países
em questão, mas que desejem par-
ticipar individualmente nas dife-
rentes feiras e missões. Os nove
países de destino são a China, Rús-
sia, Moçambique, Polónia, Colôm-
bia, Paraguai, Argélia, Kuwait e
Turquia. RB

“A marca Portugal está em franco crescimento em várias áreas e é importante aumentar a sua notoriedade
fora de portas”, sublinha Paula Hespanhol, vice-Presidente da Associação Nacional das Pequenas e Médias
Empresas
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Bricsys promove versão 15 
do BricsCAD
ABricsys, empresa belga repre-

sentada no mercado interno
pela Bricsys Portugal e especialista
na área do CAD, está já a promover
a versão 15 do BricsCAD, plata-
forma CAD, 100% compatível com
o formato .dwg e direcionada para
projectos de Engenharia, Arquitec-
tura e Mecânica. Segundo a em-
presa, esta versão apresenta um
salto considerável em termos de no-
vidades e melhoramentos, nomea-
damente  um novo e familiar
interface, com o já conhecido friso
(Ribbon), tabuladores de documen-
tos, melhoramentos ao nível da mo-
delação directa 3D e chapa

metálica, edição de blocos dinâmi-
cos e cerca de 600 novos materiais
de Render, entre outros. Também
conta com algumas funcionalida-
des únicas, como o cursor QUAD. O
facto de o BricsCAD ser comerciali-
zado em mais de 80 países, onde
estão incluídos a Alemanha e o
Japão, países conhecidos pelo seu
grau de exigência, e que em con-
junto estes 2 países somam 50% do
volume total de vendas é, segundo a
empresa, uma prova dada da quali-
dade do produto bem como do
apoio técnico disponibilizado.
Além disso, acrescenta a Bricsys, o
BricsCAD tem uma particularidade

de ser a única aplicação CAD a usar
a mesma chave de licença para
poder correr sobre Windows, Linux
ou Mac. Sendo que os recursos dis-
poníveis são transversais a qual-
quer uma das 3 plataformas.
Ricardo Martim Cruz, responsável
da empresa em Portugal, assegura
que face à tecnologia BIM, que con-
sidera ser o futuro no que respeita à
forma de trabalhar em projecto co-
laborativo, o BricsCAD é a solução
que esperam que faça a diferença
no mercado, “uma ferramenta fácil
de trabalhar, e tudo num ambiente
amplamente já conhecido que é o
do formato .dwg”. “A forma como o

BIM está a ser implementado não
nos parece a mais correta. Temos
realmente testemunhos de clientes
dispostos e interessados em adop-
tar esta nova forma de trabalhar.
Acontece que a actual tecnologia
dominadora deste mercado é extre-
mamente complexa e difícil de
aprender. Os experientes utilizado-
res CAD praticamente necessitam
de esquecer grande parte do que já
sabiam, e reaprender tudo de novo.
Impõe-se um esforço adicional em
formação e na aplicação de novos
métodos, ao mesmo tempo que de-
correm os curtíssimos prazos de
entrega dos projetos”. Construir

PUBLICIDADE

Segundo a empresa, esta versão apresenta um salto considerável em termos de novidades e melhoramentos,
nomeadamente  um novo e familiar interface, com o já conhecido friso (Ribbon)
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Lançamento

AAtlas Copco, especialista em
compressores, equipamento de

construção e exploração mineira,
ferramentas eléctricas e sistemas de
montagem, promoveu recentemente
um dos maiores lançamentos da sua
história ao apresentar de uma as-
sentada novos geradores orientados
não só para contextos de construção
mais pesados como também solu-
ções mais portáteis, as chamadas
gamas QES e QEP.

Novos modelos 
portáteis
Segundo a empresa sueca, a gama dos
geradores QES apresentam actual-
mente cinco modelos, entre o QES9
(9kVA) e o QES 40 (42kVA) mas serão
introduzidos novos modelos. 
Várias opções de personalização
permitem que os clientes indivi-
duais escolham um modelo QES
que se encaixam perfeitamente nas
suas necessidades individuais, ao
mesmo tempo que permitem obter
a potência esperada. Robusto e re-
correndo a componentes de alta
qualidade, incluindo um motor
Kubota, proporcionam um elevado
nível de desempenho e longos in-
tervalos de manutenção de 500
horas. As unidades são compactas
e empilháveis, reduzindo os custos
de transporte e armazenamento.
Os slots de empilhamento e os gan-
chos de içamento asseguram que
os modelos podem ser facilmente
transferidos de um local para
outro. Cada modelo é fácil de ope-
rar e gerir graças ao novo controla-
dor Qc 1011, que oferece recursos
avançados e controlo do motor re-
cursos de protecção.
Os geradores QES oferecem manu-
tenção eficiente, com fácil acesso

aos componentes e a disponibili-
dade de peças de reposição através
da  rede global da Atlas Copco. "Os
clientes da construção e indústria
de aluguer têm necessidades muito
específicas. Os QES foi projectado
para atender todas elas", diz Angel
Nieto, responsável de Marketing de
Produto da divisão de energia por-
tátil da Atlas Copco. "Com o seu de-
sign orientado para projecto,
componentes de alta qualidade e
alto desempenho, o QES fornece-
lhes valor através medida previsí-
vel." O QES 9, QES 14, QES 20,
QES 30 e QES 40 estão disponíveis
para encomenda.

Robustez
A Atlas Copco anunciou ainda a sua
nova gama de portáteis QEP, arre-

fecidos a ar, geradores também eles
voltados para a indústria da cons-
trução. Os três modelos - QEP, QEP-

As soluções portáteis 
e as soluções mais 
pesadas fazem 
da robustez 
e fiabilidade as 
suas principais 
características

Atlas Copco lança novas
gamas de geradores

R e QEP-S - são construídos para
oferecer fiabilidade de longo prazo
sob as mais difíceis condições de
trabalho. Cada um dos três modelos
está disponível em ambas as ver-
sões, a gasolina e a diesel. Com ní-
veis de potência de 3 a 12 kVA (os
motores a gasolina) e 4-9 kVA (mo-
tores diesel), torna-se agora mais
fácil para os profissionais do sector
a selecção da solução que melhor se
adequa aos requisitos locais.
"A excepcional qualidade dos com-
ponentes e a sua construção ro-
busta tornam o QEP num aliado
privilegiado em qualquer local",
afirma Sérgio Salvador, gestor de
Marketing de Produto da Atlas
Copco Portable Energy. "As unida-
des oferecem um baixo custo total
de propriedade (TCO) e extrema
fiabilidade. Eles são seguros e fá-
ceis de manusear em operações
diárias. Com a escolha de níveis de
potência, recursos e opções, os ge-
radores QEP são a solução perfeita
para profissionais da construção".
No que respeita aos modelos QEP a
gasolina, todos os modelos vêm
com um grande tanque de com-
bustível, a tampa superior de pro-
tecção, protector para óleo de
motor, protecção térmica. O QEP-
R também inclui arranque eléc-
trico e um isolamento relé de
monitorização. E o QEP-S inclui
uma protecção acústica para mini-
mizar os níveis de ruído dos locais
residenciais ou ruído em zonas
sensíveis. Todos os modelos são
fornecidos com robustas rodas
para facilitar transporte no local. �

Ricardo Batista
rbatista@construir.pt
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“Smart Cities”

Odirector-geral da Agência de
Desenvolvimento Regional do

Alentejo (ADRAL), Rui Barroso, e o
director da Philips Iluminação em
Portugal, Rui Pereira, assinaram
um protocolo de colaboração para
impulsionar a inovação tecnológica
no âmbito das “smart cities” na re-
gião do Alentejo, “fortalecendo a
cooperação estratégica público-pri-
vada como base do desenvolvi-
mento tecnológico da região”. 

Inovar as cidades 
no Alentejo
No seu comunicado de imprensa, a
Philips explica que a assinatura
deste protocolo entre ambas as en-
tidades visa estabelecer uma cola-
boração no sentido de desenvolver
competências e projectos inovado-

res vinculados às tecnologias de in-
formação e comunicação (TIC) e à
eficiência energética na região do
Alentejo. Adicionalmente, este pro-
tocolo compreende também o ob-
jectivo de apoiar startups da área
com a intenção de aprofundar o
campo de inovação através do de-
senvolvimento de aplicações e dis-
positivos inteligentes que permitam
interagir com a iluminação conec-
tada. “Hoje-em-dia, a sociedade está
imersa num processo de digitaliza-
ção imparável e a iluminação não
pode ficar para trás”, explica o co-
municado da Philips, que refere que,
com od esenvolvimento de novas
aplicações conectadas com a ilumi-
nação, as cidades ficam dotadas de
mais “inteligência”, optimizando a
sua eficiência energética e empode-
rando o cidadão para que este inte-
raja com a cidade. Neste contexto, a
iluminação é uma das oportunida-

des “mais relevantes para as cidades
no âmbio da inovação e sustentabi-
lidade”. “A actual revolução tecnoló-
gica para fontes de luz com
tecnologia LED, conjugadas com
sistemas de controlo inteligentes,
proporcionam poupanças energéti-
cas de cerca de 80%, permitindo a
possibilidade de controlar a instala-
ção de forma a adaptá-la a diferen-
tes necessidades do utilizador”,
conclui a mesma fonte. 

Aposta na iluminação
conectada
A iluminação conectada já havia
sido apresentada como a aposta da
multinacional holandesa para as
“smart cities”. No passado mês de
Abril, no âmbito do Fórum Interna-
cional de Comunidades Inteligentes
e Sustentáveis, a Philips destacu os
novos serviços que a iluminação co-
nectada oferece às cidades do futuro

Através de um protocolo estabelecido com a ADRAL, a Philips estabelece uma colaboração com vista a fo-
mentar competências e projectos inovadores com vista a desenvolver as tecnologias de informação e comuni-
cação, bem como a eficiência energética na região do Alentejo

Philips quer impulsionar
“smart cities” no Alentejo

como possibilidade de ser uma fonte
de “poupança, inovação, inteligên-
cia e conectividade”. Segundo a em-
presa, a iluminação conectada “é
uma realidade que está invadir as ci-
dades em todo o mundo, colocando
o cidadão no centro da acção”. Para
a Philips, este conceito proporciona
à cidade serviços adicionais que vão
além do da simples utilização fun-
cional da luz, como, por exemplo,
aumentar os níveis de segurança e
habitabilidade, potenciar o turismo
nocturno ou revitalizar bairros.

Tendências globais
“Observamos na sociedade três
grandes tendências globais: o impa-
rável processo de urbanização da
população (em 2050 dois terços da
população viverá em cidades), a c
rescente consciência da eficiência
energética e da digitalização”, afir-
mou Rui Pereira. Segundo o direc-

Pedro Cristino
pcristino@construir.pt
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tor da Philips Lighting em Portugal,
“é por estas razões que o mundo ne-
cessitará de mais luz, luz mais efi-
ciente e contectada”. “Se tivermos
em conta de que 19% do consumo
energético mundial é em ilumina-
ção, valor que ascende a 20% no
caso das cidades, 35% no caso dso
edifícios, as oportunidades de pou-
pança que as novas tecnologias de
iluminação oferecem, como os LED
e os sistemas de gestão e controlo,
são uma realidade”, continuou Rui
Pereira, explicando que a combina-
ção destas tecnologias poderá gerar
poupanças energéticas na ordem
dos 80%, com a consequente pou-
pança económica para as cidades”.  

Iluminação funcional
nas “smart cities”
Para os responsáveis da Philips, a ilu-
minação funcional das cidades é um
dos grandes desafios enfrentados
pela urbe de hoje, seja pelo consumo
energético, pelos custos de manuten-
ção e da energia, ou simplesmente
pela segurança urbana. “A aposta das
cidades na tecnologia LED, com luz
branca, e nos sistemas de iluminação
conectada para melhorar a eficiência
das instalações, permite atingir níveis
de poupança significativos, tor-
nando, simultaneamente, as cidades
“mais inteligentes”. Neste contexto,
a marca holandesa frisa que cidades
como Madrid e Barcelona já estão a
trabalhar nesta linha, com a capital
espanhola a realizar uma renovação
da sua iluminação por tecnologias
mais eficientes como LED, com pou-
panças na ordem dos 44%, enquanto
que a cidade catalã iniciou a remo-
delação da Avenida del Paralel, onde
instalou o sistema de controlo ponto
a ponto CityTouch. Buenos Aires, na
Argentina, está comprometida com
a renovação de grande parte da sua
iluminação pública por tecnologia
LED e contectada, alcançando pou-
panças na ordem dos 50% em com-
paração com a sua instalação
anterior. �

a iluminação
conectada “é
uma realidade
que está invadir
as cidades em
todo o mundo,
colocando o
cidadão no cen-
tro da acção”. 
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“Smart Cities”

18-19_instalacoes:Construir 2011  18-05-2015  22:35  Página 19



20 | 22 de Maio de 2015 

www.construir.ptEnergia
©

 G
in

a 
Sa

nd
er

s_
Fo

to
lia

.c
om

Omundo da produção de ener-
gia poderá estar prestes a so-

frer uma autêntica revolução. Isto
porque Elon Musk, milionário de
origem sul-africana e proprietário
da Tesla Motors anunciou o lança-
mento da Powerwall, a bateria de
iões de lítio recarregável, conce-
bida para armazenar energia a um

nível residencial, para servir de re-
serva ou auto-consumo. Com pre-
ços entre os 3 mil e os 3.500
dólares (cerca de 2.600 e 3 mil
euros, respectivamente), esta ino-
vação da Tesla consiste num “pack”
de baterias de iões de lítio, sistema
de control térmico líquido e “soft-
ware” que recebe comandos de um
inversor solar, que se monta na pa-
rede e se integra na rede local para
exponenciar a energia em excesso

e proporcionar aos clientes a flexi-
bilidade de extrair energia das suas
próprias reservas.  Com estas capa-
cidades, a Powerwall pode bem
consistir num ponto de viragem no
mercado da produção de energia a
partir de fontes renováveis ao sen-
sibilizar uma franja assinalável da
população global para as vantagens
da aquisição e operação de siste-
mas neste campo. O preço poderá
parecer, a priori, alto, contudo,

Pedro Cristino
pcristino@construir.pt

Se a mais recente solução da Tesla Energy, Powerwall, poderá constituir o detonador que revolucio-
nará todo o mercado global de consumo da energia, Portugal, Espanha e França poderão, com o

acordo da Cimeira de Madrid, ter dado um dos primeiros passos para a constituição de um mercado
livre de energia à escala europeia 

também já os paineis fotovoltaicos
foram considerados demasiado
altos para serem competitivos,
tendo os seus encargos vindo a cair,
como resultado de uma inovação
tecnológica que diminuia os custos
de produção e, consequentemente,
reduzia o investimento que o
cliente final teria de fazer.  Neste
contexto, a Fronius, empresa
norte-americana, anunciou já uma
parceria com a Tesla no âmbito da

Da bateria Tesla 
à União Energética

Europeia
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qual agregará os seus inversores
solares ao sistema Powerwall.
Neste contexto, os especialistas da
Fronius irão colaborar com a em-
presa de Elon Musk no quarto tri-
mestre deste ano, para conjugarem
o seu inversor Symo Hybrid com a
bateria da Tesla de forma a distri-
buírem este pacote, inicialmente,
aos clientes alemães, antes de dis-
ponibilizarem esta solução ao resto
da Europa e à Austrália. “O objec-
tivo é a transformação completa de
toda a infra-estrutura de energia do
mundo, para um nível de carbono
zero completamente sustentável”,
afirmou Musk à imprensa, antes de

revelar a Powerwall ao mundo,
num armazém em Los Angeles, Ca-
lifórnia, Estados Unidos. 

Olhar atento 
de Bruxelas
O impacto desta revelação da Tesla
no mecado do armazenamento de
energia esteve sob o olhar atento de
Bruxelas, onde a União Europeia
apelou a uma renovação das enve-
lhecidas redes de distribuição de
electricidade. Segundo a Comissão
Europeia, que lançou um plano se-
gundo o qual prevê que, até 2030,
a Europa consiga que, pelo menos,
27% da energia produzida seja
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“o sucesso para a criação da União
Energética passa por uma “integração
física”, bem como por uma “maior in-
tegração regulatória” entre os estado
membros, apelando à necessidade de
regras comuns ou harmonizadas nos
mercados de energia”, afirmou Pedro
Passos Coelho, no final do Conselho
Europeu de Março passado
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através de fontes renováveis, as
redes futuras “terão em conta os
fluxos entre fronteiras, produção
renovável variável e a capacidade
de resposta à procura e de armaze-
namento”. Neste contexto, os pro-
jectos de pesquisa dirigidos ao
armazenamento de energia são eli-
gíveis para financiamento sob o
auspício do programa Horizonte
2020, que conta com um orça-
mento de 80 mil milhões de euros.
Em Fevereiro passado, os respon-
sáveis políticos da União Europeia
(UE) anunciaram planos para a
constituição de uma União Ener-
gética, apresentando-a como uma
das maiores mudanças no mercado
da energia em mais de meio século.
“É o maior projecto de energia
desde a Comunidade do Aço e do
Carvão”, afirmou Maros Sefcovic,
vice-presidente da Comissão Euro-
peia responsável por este novo pro-
jecto, à Euractiv. Segundo este
responsável da União Europeia, a
recente instabilidade com a Fede-
ração Russa resultante da anexa-
ção da região ucraniana da
Crimeia significa que há fortes mo-
tivos para agregar recursos entre os
estados membros, uma vez que a
UE depende de Moscovo para sa-

tisfazer cerca de um terço das suas
necessidades energéticas. Este
plano visa melhorar a infra-estru-
tura de forma a partilhar os recur-
sos disponíveis através das
fronteiras - em parte com financia-

mento europeu -, reduzir a regula-
ção dos preços, aumentar o nú-
mero de terminais de gás natural
liquefeito (GNL) e reforçar a lei da
concorrência europeia existente. A
estratégia europeia inclui um con-

junto de medidas que será seguido
por propostas legislativas, mas,
atingir o balanço certo entre ga-
rantir os poderes da UE e respeitar
o princípio da subsidiariade – a
alocação de poderes e responsabi-
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lidades – será um desafio, afirma-
ram alguns peritos da União Euro-
peia à publicação Euractiv. “A
Comissão só será capaz de formar
uma União Energética com signifi-
cado se os estados membros estive-
rem dentro do mesmo barco”,
afirmou Jacopo Moccia, director
de políticas e operações na Ocean
Energy Europe.

Portugal, Espanha 
e França deram 
o primeiro passo
Pedro Passos Coelho afirmou, no
final do Conselho Europeu de
Março passado, que o sucesso para
a criação da União Energética
passa por uma “integração física”,
bem como por uma “maior inte-
gração regulatória” entre os estado
membros, apelando à necessidade
de regras comuns ou harmoniza-
das nos mercados de energia. Con-
forme afirmou o semanário
Expresso, o primeiro ministro por-
tuguês falava no final da reunião
de chefes de Estado e de Governo,
e considerou que o trabalho de
Portugal com Espanha e com
França se “insere neste esforço”,
um trabalho que foi “reconhecido
pelo Conselho Europeu”. O presi-
dente do Conselho, Donald Tusk,
afirmou que a decisão de criar a
União Energética é um marco im-
portante, especialmente no que
concerne à “segurança energética”.
De acordo com o i, este acordo en-
globa a electricidade e o gás e Tusk
destacou que o mesmo obrigará a
uma maior transparência nos con-
tratos de gás que “deveriam ser
sobre economia e negócio, e não
para serem usados como armas de
guerra”. No primeiro dia deste
Conselho Europeu, Jean-Claude
Juncker destacou o projecto de in-
terligações estabelecido entre Por-
tugal, Espanha e França, como
uma boa iniciativa no sentido de
garantir uma “livre circulação de
energia”, defendendo que o mesmo
deverá ser seguido noutras regiões.
Segundo o presidente da Comissão
Europeia, esta é uma das grandes

prioridades do organismo que li-
dera. Juncker acrescentou ainda
que, ao lado das quatro liberdades
fundamentais, deverá existir, ainda
que não juridicamente, uma quinta
- “a livre circulação de energia”.
Para este responsável, o plano
acordado entre Pedro Passos Coe-
lho, Mariano Rajoy e François Hol-
lande coloca um ponto final ao
isolamento energético da Penín-
sula Ibérica. O plano, que pretende
garantir um mínimo de 10% de in-
terligações, de modo a que a Pe-
nínsula Ibérica deixe de ser “uma
ilha”, em matéria de energia dentro
da União Europeia, será “comple-
mentado por outros projectos nou-
tras regiões”. No primeiro dia do
Conselho Europeu, os 28 líderes
europeus acordara “acelerar os
projectos de infra-estruturas de
electricidade e gás”, bem como a
criação de grupos de trabalho para
monitorizarem os desenvolvimen-
tos no terreno. De acordo com a
TVI24, que citou uma fonte diplo-
mática, o grupo de trabalho que irá
monitorizar as interligações entre
Portugal, Espanha e França jun-
tará representantes dos estados
membros, dos reguladores e das
operadoras que, no caso de Portu-
gal, consiste na REN – Redes Ener-
géticas Nacionais. Este grupo irá
trabalhar em conjunto com a Co-
missão Europeia na identificação
de projectos a deesenvolver no âm-
bito das infra-estruturas energéti-
cas e no seu financiamento e surge
do acordo alcançado entre os três
países na Cimeira de Madrid. 

“Momento único” na
constituição da União
Energética
Em Fevereiro deste ano, Jorge
Moreira da Silva afirmou que se
vive “um momento único” na
construção de uma união energé-
tica europeia. Ao Público, o mi-
nistro do Ambiente,
Ordenamento do Território e
Energia, mostrou-se optimista

quanto ao futuro do mercado
energético comum, salientando o
impulso proporcionado pelo re-
forço das interligações eléctricas
entre a Península Ibérica e
França. Ao diário, Moreira da
Silva destacou, como pontos posi-
tivos do novo pacote de energia, o
facto de a Comissão Europeia ter
assumido, “pela primeira vez”, as
interligações como “matéria prio-
ritária”, classificando como “críti-
cas” as ligações entre Península
Ibérica e França. Para além disso,
o ministro salientou o facto de
Bruxelas reconhecer a necessi-
dade de encontrar novas fontes de
financiamento além do CEF, o
fundo europeu para as interliga-
ções, que não ultrapassa os 5 mil
milhões de euros, quando os in-
vestimentos identificados como
necessários para a meta dos 10%
são de, pelo menos, 35 mil mi-
lhões. �

Jean-Claude Juncker destacou o pro-
jecto de interligações estabelecido
entre Portugal, Espanha e França,
como uma boa iniciativa no sentido de
garantir uma “livre circulação de 
energia”, defendendo que o mesmo
deverá ser seguido noutras regiões. 

RENOVÁVEIS VALEM 55,2% 

DA PRODUÇÃO DE ENERGIA NO PAÍS

Segundo a Direcção Geral de Energia e Geologia, entre Março de 2014
e Fevereiro de 2015, o peso da energia eléctrica renovável atingiu
55,2% relatiamente à produção bruta mais saldo importador. Contudo,
de acordo com a metodologia da directiva 2009/28/CE, que estabelece
os objectivos a atingir em 2020, essa percentagem situou-se em
50,5%. A energia hídrica e a eólica foram as que mais contribuíram, em
Fevereiro passado, para este peso, com 13.996 e 11.546 GWh, res-
pectivamente. A energia fotovoltaica foi a que, entre 2006 e Fevereiro
de 2015, cresceu mais, passando de 5 GWh para 675 GWh em seis
anos – embora os dados de 2015 sejam ainda provisórios.

CÓDIGO DE BOAS PRÁTICAS

A Schneider Electric anunciou que passou a integrar o Comité Cien-
tífico Nacional do projecto europeu Transparense, apoiando o lança-
mento do Código Europeu de Boas Práticas para o mercado de
serviços energéticos. Este código visa aumentar a transparência e ho-
nestidade do mercado europeu, através da definiçãod e valores e prin-
cípios fundamentais que permitirão “melhorar a qualidade dos
serviços energéticos e facilitar a elaboração e implementação dos
Contratos de Desempenho Energético (CDE)”. “Se pensarmos que o
principal obstáculo ao crescimento do mercado nacional das empre-
sas de serviços energéticos é precisamente a falta de transparência,
rapidamente percebemos que faz todo o sentido a criação de um Co-
mité Científico Nacional e a implementação de um código de boas
práticas em Portugal”, afirmou Luís Hagatong. O energy efficiency ma-
nager da Schneider Electric Portugal acredita que “só assim é possí-
vel estimular a procura de contratos de desempenho energético”.
Segundo a multinacional de origem gaulesa, o código proposto de-
fende os valores da “eficiência, profissionalismo e transparência”, e
visa promover “maior sustentabilidade a longo prazo, transparência
em todas as etapas dos projectos e acordos de financiamento e con-
fiança”. Destes três valores básicos sobre os quais assenta o código,
derivam nove princípios que consistem em proporcionar poupanças
economicamente eficientes, assumir riscos de desempenho, garantir
a poupança a ser determinada por medição e verificação, apoiar a im-
plementação a longo prazo da gestão de energir, garantir um relacio-
namento leal e transparente com o cliente, conduzir todas as etapas
dos projectos de forma legal e íntegra, apoiar o cliente na obtenção de
financiamento, garantir o serviço de profissionais qualificados e ter
em atenção a qualidade e ética em todas as etapas de implementa-
ção. Para Luís Hagatong o Código Europeu de Boas Práticas, “no âm-
bito do desenvolvimento de contratos de desempenho energético,
reflecte o compromisso dos seus signatários em desenvolver um tra-
balho profissional e credível, numa perspectiva colaborativa, clara e
transparente com todas as partes envolvidas, de forma a desenvolver
um mercado de serviços energéticos de qualidade e sustentável”. Em
Portugal, o código do Projecto Transparense conta já com o apoio e
envolvimento da Direcção Geral de Energia e Geologia, da ADENE –
Agência para a Energia e da Schneider Electric.
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