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SEPARATA DO JORNAL ARQUITECTOS 

Zehnder Group desenvolve, produz e 
comercializa radiadores de design, sistemas 
de ventilação, soluções de climatização 
radiante e de purificação de ar. É líder nos 
segmentos de mercado. Zehnder Group 
possui 13 fábricas em todo o mundo e 
sociedades comerciais em toda a Europa, 
Estados Unidos, Canadá e China. No 
mercado português opera com as marcas 
Runtal e Zehnder.

RUNTAL E ZEHNDER OLI

ZEHNDER GROUP IBÉRICA  
INDOOR CLIMATE, S.A.

 +34 902 111 309  
 www.zehnder.es
 info@zehnder.es

Climatização radiante e purificação de ar Terminal de Cruzeiros de Lisboa, Santa Apolónia

WICANDERS
Pavimentos Wicanders nos escritórios da Padaria Portuguesa

As piscinas Laghetto, da AstralPool, 
existem em dois modelos de piscina alta, 
não encastrada, onde a elegância e a 
tecnologia se associam para responder às 
expectativas de um público interessado no 
design italiano para a decoração do seu 
terraço ou jardim. Playa é a mini-piscina 
de hidromassagem que se encaixa em 
qualquer ambiente. Dolce Vita é versátil 
e permite uma fácil e rápida instalação.

PISCINAS LAGHETTO

FLUIDRA COMERCIAL PORTUGAL
 214 444 720  214 440 772
 www.fluidra.pt 
 clientes@fluidra.pt
 Rua Alfredo da Silva 41, 

2785-656 São Domingos de Rana

Dois modelos diferentes com um 
denominador comum: design italiano
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ROCKWOOL 

[TECTIVA] TE90

ISOLAMENTO TEXLOSA
Liberta o poder natural da rocha 

Edifício AIRC, Coimbra 
Fachada ventilada

Lajeta isolante e drenante de cobertura

VANTAGENS
• Excelente rendimento 
térmico. 
• Ideal para edifícios 
de altas prestações 
energéticas. 
• Óptimas prestações 
acústicas. 
• Incombustível 
(Euroclasse A1).
• Excelente adaptabilidade 
ao suporte.
• Instalação fácil e rápida.ROCKSATE DUO PLUS é um painel rígido de lã de rocha 

vulcânica de dupla densidade não revestido, específico 
para fachadas com sistema de isolamento térmico pelo 
exterior (ETICS). 
O isolamento ROCKWOOL é resiliente ao fogo: evita 
a sua propagação e reduz a emissão de fumos tóxicos. 
As qualidades naturais da rocha ajudam a construir 
cidades sustentáveis e seguras.

Localizado no iParque em Coimbra, este magnífico projecto 
de arquitectura, da autoria da Inplenitus, utiliza de 
forma inteligente a fachada ventilada em fibrocimento 
EQUITONE [tectiva] te90, não só como sistema que 
confere conforto ambiental ao edifício mas como tela 
para mensagens inspiradoras da AIRC — Associação de 
Informática da Região Centro. 
Localização: 40°10’41.214”N 8°28’4.138”W

Consulte esta e outras obras em Portugal no LinkedIn 
EQUITONE Portugal e peça a sua amostra gratuita.

ROCKWOOL PENINSULAR SAU
 +351 911 885 007  
 www.rockwool.pt
 enrique.gomez@rockwool.com 

EQUITONE [ETEX GROUP]
 +351 913 805 332  
 www.equitone.com
 gilberto.barbosa@etexgroup.com 

TEXLOSA tem uma base em espuma de 
poliestireno extrudido XPS, de 600 x 600mm, 
auto-protegida na face superior por uma 
camada de argamassa (agregados 
seleccionados e aditivos especiais), com um 
aspecto rugoso e 25 ou 35mm de espessura.
Conjuga o acabamento e o isolamento num 
único produto, promovendo a economia 
energética e a sustentabilidade, e possibilita 
o trânsito na cobertura. Fabricada pela 
Soprema, em Alpiarça, os seus armazéns 
estão no Porto, em Lisboa e Olhão.

SOPREMA
 +351 965 110 546   www.soprema.pt
 kromao@soprema.pt
 Zona Industrial de Alpiarça. Rua A,

Lote 4B, 2090-242 Alpiarça, Santarém

PRIMERUBBER
Argamassa com borracha reciclada

PRIMEFIX
COLAS E ARGAMASSAS TÉCNICAS

 +351 231 516 371 | +351 918 454 651 
 www.primefix.pt
 info@primefix-technik.com
 Zona Industrial das Almas das  

Domingas, 3780-244 Aguim, Anadia

PRIMERUBBER é uma argamassa 
com granulados de borracha de pneu 
reciclado, obtido por via criogénica, 
o que permite a manutenção das suas 
características elásticas. Possui uma 
óptima trabalhabilidade e plasticidade e 
apresenta-se em pó com uma distribuição 
granulométrica entre os 0.18-2mm. 
Tem grande aplicação na construção 
de pavimentos de parques infantis, ou 
utilização como betonilha entre pisos, 
reduzindo pontes térmicas e perdas de 
calor e a propagação de ondas sonoras.



3

DESTAQUE #259SEPARATA DO JORNAL ARQUITECTOS

ELEVE PVE30 PVE37 PVE52

ARCHICAD 21 BETÕES LEVES LECA®

Elevadores a vácuo panorâmicos

Um passo à frente no software BIM Menor peso, maior resistência

A inovação tem sido a chave do ARCHICAD 21, que 
introduz a tecnologia “Design Preditivo” patenteada pela 
GRAPHISOFT e dá um enorme passo em frente ao tornar 
a ferramenta BIM uma parte activa do próprio processo 
de projecto. Liderando a divulgação do OPEN BIM, que 
permite a colaboração com outras ferramentas utilizadas 
no projecto e entre parceiros de projecto, introduz 
melhorias nos processos, bem como nos fluxos de trabalho 
multidisciplinares.

Contacte a INFOR para conhecer melhor esta ferramenta e 
saber de que modo poderá elevar o seu fluxo de trabalho 
através de uma metodologia BIM.

INFOR
 +351 229 385 134 | +351 910 309 694
 www.infor.pt  infor@infor.pt 

LECA PORTUGAL S.A.
 +351 236 620 600 
 www.leca.pt  info@leca.pt
 Estrada Nacional 110 s/n, 

Tojeira, 3240-356 Avelar

Os betões leves estruturais de argila 
expandida optimizam o binómio massa 
/resistência, com vantagens que podem 
resumir-se em: redução do peso próprio, 
melhoria acústica e térmica e aumento 
da durabilidade. Importante parceiro dos 
arquitectos, têm grande aplicação na 
reabilitação ou em situações em que se 
pretende reduzir a massa dos elementos 
estruturais em betão armado. 
A pala da cobertura do Pavilhão de 
Portugal é o expoente máximo da sua 
aplicação no nosso país.

O elevador pneumático é uma estrutura 
circular autoportante instalada 
directamente sobre o chão da habitação. 
Os elevadores pneumáticos integram três 
componentes principais: cilindro externo 
panorâmico; cabina coaxial que se desloca 
interiormente e transporta os passageiros; 
sistema de vácuo com motor.  

Modelos:
– E30, é o mais pequeno do mercado, 
desenvolvido para ser instalado em locais 
de difícil de acesso, necessitando apenas 
de 800mm de diâmetro para instalação;
– E37, ideal para moradias unifamiliares 
e duplex, espaço de instalação de 990mm 
de diâmetro; 
– E52, ideal para pessoas de mobilidade 
reduzida, espaço de instalação de 1316mm 
de diâmetro. 

VANTAGENS
• sem poço: instalação 
directa sobre o patamar 
térreo
• ecológico: alimentado 
por ar
• instalação limpa e rápida 
em 48 horas
• design panorâmico 360º,
sem cabos, polias ou 
mecanismos que dificultem 
a visão
• conexão monofásica 220V 
e manutenção reduzida
• máxima segurança
• certificado CE conforme 
a Directiva de Máquinas 
2006/42/CE
• sem risco de 
aprisionamento: em caso 
de falha de energia um 
dispositivo de segurança 
automático permite a 
descida da cabina ao piso 
inferior. 

ELEVE, ELEVADORES 
A VÁCUO E PANORÂMICOS

 219 342 021/ 961 088 407
 www.eleve.pt   geral@eleve.pt
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OLI
Terminal de Cruzeiros de Lisboa, Santa Apolónia

Chão levantado

Na encosta de Alfama a cidade constrói-se em anfiteatro, olhando o ‘Mar da Palha’. 
Na base da colina, na planura dos aterros da construção do porto de Lisboa no início 
do século XX, o edifício do novo Terminal de Cruzeiros ecoa e devolve-lhe esse olhar: 
um pequeno anfiteatro que, aparentemente, vira as costas ao rio e olha a cidade.

Compacto (o mais pequeno de todos os projectos que se apresentaram ao concurso 
público internacional de 2010 para a sua concepção), inscreve-se – com o 
estacionamento exterior e o tanque de marés – dentro dos muros da antiga doca do 
Jardim do Tabaco entretanto aterrada, aparentando quase não tocar o solo por entre 
as árvores do Parque/Boulevard que com ele se instalaram junto ao Tejo. Levantado 
do chão, eleva consigo o espaço público, transformado num terraço/miradouro 
– abstracta topografia – entre o rio e a cidade, como uma jangada de transbordo 
que ambos liga e revela.

Sob esta cobertura, terra levantada, alberga-se o programa do terminal: 
estacionamento no subsolo (ligado ao estacionamento exterior); entrega, 
processamento e recolha de bagagem, no piso térreo; passageiros (check-in, sala de 
espera, sala VIP, duty free shop, cafetaria pública) no primeiro piso; espaços flexíveis, 
como também o são os espaços do Parque/Boulevard, que tanto permitem antecipar 
a evolução do próprio Terminal, como a sua ocupação com eventos, de outra 
natureza, fora das horas, e estações, do seu uso como gare marítima.
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Esta espécie de exoesqueleto, que cinge as áreas afectas ao programa do edifício, 
é materializado em betão branco com cortiça, com capacidade estrutural – uma 
solução especialmente desenvolvida para aligeirar o peso do edifício, limitado 
pelas fundações preexistentes, a partir de uma ideia de Carrilho da Graça para a 
experimentadesign, bienal de design de Lisboa –, que lhe confere uma qualidade 
háptica particular, e que se ilumina com a luz reflectida pelo estuário, a famosa ‘luz 
de Lisboa’.

Virtualmente cego do lado do rio – de onde o edifício se lê como um discreto 
embasamento pétreo da cidade – e vincando-se, do lado terra, apenas o suficiente 
para revelar os pontos de acesso, o volume exterior medeia as relações de vistas 
dos seus utilizadores com o rio e a cidade: num edifício fruído quase sempre em 
movimento – na passerelle, nas loggias que permitem aceder aos navios ou destes 
descer directamente à cidade, em circulação na cobertura, no acesso pedonal 
tangencial à fachada – o olhar vagueia, cinemático.

E la nave rimane.

LOCALIZAÇÃO
Terminal de Cruzeiros  
de Lisboa, Santa Apolónia 
Lisboa

CONCURSO 
INTERNACIONAL
1º Prémio

TEMPO DE EXECUÇÃO
2010 – 2018

ARQUITECTO
João Luís Carrilho da Graça

PRODUTO OLI
Autoclismos interiores 
OLI 74 PLUS e as placas 
de comando Slim Mate e 
Slim Inox, e na drenagem  
de águas pluviais, os 
sistemas sinfónicos 
Triplus e Rainplus

OLI
 +351 234 300 200
 www.oli-world.com 
 comercial@oli-world.com

Materializado em betão 
branco com cortiça, 
que se ilumina com 
a luz reflectida pelo 
estuário, a famosa  
‘luz de Lisboa’.
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WONDER WALL
Painéis de jardim vertical artificial

Um jardim vertical perfeito, com pouca luz natural

O SPA do Hotel Tivoli, um dos melhores de Lisboa, possui uma entrada iluminada de 
forma artificial por não ter luz suficiente do exterior. O projecto de arquitectura do 
local contemplava um jardim naquela zona. A colocação de uma Wonder Wall garantiu 
um resultado imediato e permanente, sem necessidade de manutenção constante. A 
entrada do SPA do Hotel Tivoli ganhou a aparência de um jardim perfeito num espaço 
com pouca luz natural.

Os painéis de Jardim Vertical Artificial têm as dimensões standard de 80cm x 80cm, 
podendo ser adaptados a qualquer dimensão. Cada painel é composto por 90 plantas 
e tem uma variedade de 13 espécies.

Os painéis de Jardim Vertical Artifi-
cial, tem as dimensões standard de 
80cmx80cm, podendo ser adaptados 
a qualquer dimensão. Cada painel é 
composto por 90 plantas e tem uma 
variedade de 13 espécies.

DESAFIO
As características 
do espaço a decorar

TEMPO DE EXECUÇÃO
4 horas

ÁREA DE INTERVENÇÃO
35m2

DATA DE CONCLUSÃO
Agosto de 2017

LOCALIZAÇÃO
Avenida da Liberdade 
Lisboa

ARQUITECTURA
Broadway Malyan

VANTAGENS

• Sem necessidade 
de manutenção regular

• Sem necessidade 
de luz natural

• Sem necessidade 
de irrigação

• Ausência de espaços 
sem vida

• Personalizável

• Verde imediato 
e constante

• Hiper-realismo

WONDER WALL
 +351 962 807 050
 www.wonderwall.pt  info@wonderwall.pt
 Show room: Edifício Embaixada, Loja STOCK THE NATURE

Praça do Príncipe Real 26, 1250-184 Lisboa

DESTAQUE #259
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BMI ICOPAL NOX-ACTIV®
Membrana de impermeabilização descontaminante para coberturas planas

A redução da contaminação atmosférica a partir do sistema de 
impermeabilização da cobertura. NOx-Activ® aplica-se em obra 
nova ou reabilitação, em coberturas não transitáveis.

A luta contra a contaminação atmosférica e os seus efeitos negativos passa neces-
sariamente pela limitação do tráfego rodoviário e pela redução da emissão de gases 
na indústria. No entanto, nos dias de hoje, também é possível tratar a contaminação 
através da introdução de agentes descontaminantes nos materiais de construção.
NOx-Activ® é a resposta da BMI-Icopal para descontaminar o meio-ambiente a partir 
da cobertura do edifício. 

Como funciona NOx-Activ®
A membrana NOx-Activ®, sob o efeito dos raios UV da luz solar, provoca uma descon-
taminação dos óxidos contaminantes (NOx) em subprodutos que se evacuam através 
das águas pluviais. 
As membranas NOx-Activ® estão protegidas por NOXITE®, um material à base de TiO2 
(dióxido de titânio), agente descontaminante por fotocatalização. 
Trata-se de um sistema de descontaminação activado pela radiação solar, com um 
efeito permanente ao longo da vida útil da impermeabilização da cobertura.

Gama de membranas NOx-Activ®
As membranas NOx-Activ® são compostas por betume SBS e estão protegidas na sua 
face exterior com granulados Noxite®.
As membranas NOx-Activ® formam parte de um sistema monocamada ou bicamada de 
impermeabilização betuminosa e aplicam-se sobre suporte de betão, chapa metálica 
(deck) ou qualquer outro elemento de suporte. 
Para cada aplicação, existe uma solução à medida.

VANTAGENS

• Efeito descontaminante: 
destruição dos óxidos de 
nitrogénio (NOx)

• Aplicação em obra 
convencional: monocamada 
ou bicamada, fixada 
mecanicamente ou soldada

• Sistema certificado: 
Inovação patenteada pelo 
CSTB (França)

• Valorização do edifício

• Solução perfeita para 
qualquer sistema de 
cobertura plana tradicional

BMI ICOPAL
 +351 261 920 000 
 www.telhas-cobert.com  sac@bmigroup.com
 Estrada Nacional 361-1 

2565-594 Outeiro da Cabeça, Torres Vedras

DESTAQUE #259
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BAU 2019 EM MUNIQUE
Maior que nunca

Pela primeira vez, a feira BAU, líder a nível mundial 
de arquitectura, materiais e sistemas de construção, 
vai oferecer 200 000m2 de área de exibição.

Na próxima edição, de 14 a 19 de Janeiro de 2019, a BAU irá utilizar todo o potencial da 
capacidade da Feira de Munique e será a maior desde o seu início em 1964. São esperados 
mais de 250 000 visitantes de mais de 150 países e o seu cariz internacional atrai 
aproximadamente 26% de profissionais de gabinetes de arquitectura e de engenharia.

Participação portuguesa
Apesar do aumento do número de pavilhões, o recinto irá esgotar e existe lista de espera 
para alguns segmentos da feira, onde se contam, nomeadamente, seis empresas portuguesas. 
Dos mais de 2 100 expositores, estão já confirmados 15 portugueses, de entre os quais 
cinco serão apoiados pela AEP – Associação Empresarial de Portugal que, no âmbito do 
Portugal2020, promove novamente uma participação de stands individuais na BAU.

A iluminação em destaque
Em destaque na BAU 2019 estará o novo espaço de exposição dedicado à iluminação uma 
vez que, segundo o director da exposição, Mirko Arend, “os conceitos de iluminação têm, 
na actualidade, um papel fundamental no conceito geral de um edifício”. Nesta nova área 
de exposição o tema da luz é integrado com o tema da “automação de edifícios” e aborda 
aspectos como a deflexão da luz, o controlo da iluminação, a luz natural versus a luz 
artificial, entre outros. Este novo segmento fará também ligação com secções já existentes 
como os sistemas de fachada, as janelas e portas e a tecnologia da energia.

REPRESENTANTE DA BAU EM PORTUGAL:
MUNDIFEIRAS, LDA
TÂNIA MUTERT DE BARROS

 +351 226 164 959
 www.bau-muenchen.com  info@mundifeiras.com
 Largo Maestro Miguel Ângelo 8, 4150-489 Porto

Mais informações 
sobre a BAU

A BAU é a feira líder de 
arquitectura, materiais 
e sistemas de construção 
que se realiza de dois em 
dois anos em Munique. É 
o maior encontro europeu 
do sector, onde se definem 
padrões e tendências na 
construção e TI.
Os profissionais 
que a visitam têm a 
possibilidade de assistir 
a conferências, conhecer 
soluções e mostras 
especiais, que possibilitam 
a aquisição de créditos 
de formação. 
É uma excelente 
oportunidade para 
acompanhar as novidades 
e acontecimentos 
internacionais do sector e 
de estabelecer contactos 
com potenciais parceiros de 
diferentes países do mundo.
A lista completa dos 
expositores está 
disponível no catálogo 
online em exhibitors.
bau-muenchen.com/en/.
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WICANDERS
Novos escritórios da Padaria Portuguesa

WICANDERS
 +351 963 624 392 | +351 227 475 600
 www.wicanders.com 
 wicanders.ar@amorim.com
 Rua do Ribeirinho, nº 202 – P.O. Box 13

4536-907, S. Paio de Oleiros

“A escolha do pavimento de cortiça em tons claros revelou-se óbvia.” 

Quando a Padaria Portuguesa mudou as instalações dos seus escritórios, ao arquitecto 
João Tiago Aguiar foi colocado o desafio de criar um espaço que permitisse uma óptica de 
trabalho em open-space sem deixar de ser acolhedor. A falta de luz natural foi ultrapassada 
através da utilização de um pavimento Wicanders em tons claros, que trouxe a sensação de 
maior luminosidade, com a vantagem do conforto térmico e acústico da cortiça. 

Segundo o arquitecto, “uma das principais razões para termos optado pela cortiça foi o 
facto de o cliente ser a Padaria Portuguesa. Havendo a palavra “portuguesa” e sendo uma 
empresa que reflecte claramente o lado patriótico e o orgulho nacional, pensámos num 
material que nos fosse caro. Sendo nós, portugueses, o maior produtor de cortiça a nível 
mundial, pareceu-nos uma opção evidente.

Isto, logicamente, para além da resposta prática ao que nos era pedido: transformar 
escritórios de grande dimensão, mas com pouca luz natural e com muitas pessoas a 
trabalhar em open-space, num espaço confortável acusticamente e mais “iluminado”. 
Perante os pressupostos e o programa inicial, a escolha do pavimento em cortiça na cor 
branco para as zonas de maior concentração de trabalhadores revelou-se óbvia.”

LOCALIZAÇÃO
Lisboa

ARQUITECTURA
João Tiago Aguiar, 
arquitectos

PRODUTO WICANDERS
Cork Pure — Identity 
Moonlight; 173 m²
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CARMO 
Redbridge School
O mais alto edifício construído em Portugal em CLT 

O edifício da Redbridge School está situado na freguesia de 
Campo de Ourique em Lisboa. O projecto, da autoria do Arquitecto 
Nuno Mateus, baseia-se na construção de um edifício com duas 
caves, um piso térreo e três pisos elevados, designado como 
Edifício Principal. A solução estrutural adoptada foi fortemente 
condicionada pela solução arquitectónica e pelas condicionantes 
inerentes à utilização prevista e exigências funcionais do edifício. 

Para o Edifício Principal, e para todos os pisos a partir do piso 1, foi preconizada uma 
estrutura maioritariamente de madeira, peças de madeira lamelada colada da classe GL24h 
e em CLT (Cross Laminated Timber), em conjunto com elementos estruturais de betão 
armado em torno dos acessos que se prolongam além do piso 0, todo ele constituído 
por uma laje de betão armado apoiada em elementos de betão armado que suportam as 
bandas maciças (vigas). Regra geral, estas bandas maciças efectuam a transição estrutural 
para a estrutura de madeira. 

O CLT é um produto altamente técnico, derivado da madeira, em que pequenas 
lamelas de madeira estrutural são coladas perpendicularmente de forma a criar painéis 
autoportantes, com grandes vantagens em relação a outros materiais de construção, 
nomeadamente no que diz respeito ao seu comportamento sísmico, à sua durabilidade, 
ao seu preço quando comparado com o aço e betão, à sua leveza e com uma grande 
redução nos tempos de montagem. 
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CARMO
 +351 213 132 200
 www.carmo.com 
 geral@carmo.com
 Avenida Marquês de Tomar, 2 – 4º Piso

1050-155 Lisboa, Portugal

A CARMO, enquanto líder nacional e um dos principais players europeus no sector 
da construção em madeira, sempre na vanguarda tecnológica conta com uma equipa 
de técnicos especializados no cálculo e optimização de elementos com base em CLT. 
Exemplo deste conhecimento é o facto da CARMO ser a responsável pela execução 
do mais alto edifício construído em Portugal (multi-storey) em CLT, aquele que será, 
muito certamente, um dos principais materiais de construção do século XXI. 

Relativamente a este projecto, a estrutura de madeira é constituída por um conjunto 
de pórticos transversais, cada um deles composto por seis pilares. Os pórticos são 
travados com elementos diagonais, também em madeira, ou varões de aço cruzados, 
tanto na direcção transversal como na direcção longitudinal. Os pavimentos elevados são 
estruturados com painéis CLT apoiados em vigas secundárias, as quais, por sua vez, estão 
apoiadas nas vigas principais dos pórticos. Os painéis CLT nos pavimentos têm espessuras 
de 0.10m nos pisos 1 e 2 e de 0.15m nos pisos 3 e intermédio, por forma a providenciar 
rigidez no seu plano.
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