
CIRCULAR N.º 112 
 

 
Assunto: Eventos 
 
 
Caros Associados, 
 
Reencaminhamos informação sobre duas iniciativas que decorrerão em datas 
próximas: 
 
 

 
  

[ webinar ] 

Coberturas planas, inclinadas e ajardinadas  

Soluções Saint-Gobain para impermeabilização e isolamento 
térmico 

Também conhecida por “a 5.ª fachada”, a cobertura é um dos elementos de edifício que mais 

atenção requer, na medida em que protege o interior das ações da intempérie e constitui uma 

importante interface de trocas de calor com o exterior. 

As soluções de impermeabilização e de isolamento térmico merecem especial atenção, 

tanto para acautelar o surgimento de patologias como para limitar as perdas e ganhos de 

calor. 

Adicionalmente, as coberturas podem ser aproveitadas para a criação de espaços verdes – 

as chamadas coberturas ajardinadas – que aportam o seu contributo para a qualidade do 

ambiente urbano e para a gestão das águas pluviais, minimizando o impacto da pluviosidade 

na rede pública de drenagem. 

  

Não perca este Webinar organizado pela Saint-Gobain e apresentado por Carlos 

Reis e Carolina Rui Mateus. 

Inscrição grátis 
  
  

 



 
  

  

 
  

Jornadas ETICS, do Conceito à Aplicação 

A APFAC promove em 12 de maio de 2022, às 14:00, um evento misto 

com presença física e webinar, sobre o ETICS. Decorrerá no espaço 

Tektonica HUB, inserido na iniciativa TEK TALKS. 

Os novos requisitos legais relativos à eficiência energética dos edifícios 

estão a provocar grandes alterações no sector da construção. Para 

responder às crescentes exigências de conforto higrotérmico, associadas 

às preocupações com eficiência energética e à proteção ambiental, é 

necessário isolar termicamente a envolvente dos edifícios, de modo a 

minimizar as trocas de calor com o exterior, com a consequente redução 

das necessidades de aquecimento/arrefecimento e a diminuição dos 

riscos de ocorrência de condensações. Neste enquadramento, o Sistema 

ETICS constitui uma das soluções mais eficientes para se obterem, 

fachadas com elevado desempenho nos requisitos mencionados. 

As Jornadas ETICS são dirigidas à generalidade dos agentes do sector 

da construção: Prescritores, Projetistas, Entidades Fiscalizadoras, 

Agentes do Imobiliário, Gestores de Condomínios, Construtores, 

Arquitetos e Engenheiros, Estudantes entre outros agentes. 

  
Com os nossos cumprimentos, 
 
Íris Vilela 
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