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No dia 22 de agosto alcançamos o ‘Earth Overshoot Day’, 

isto é, o dia em que a humanidade consumiu todos os 

recursos naturais que a terra tinha disponível para este 

ano. Assim, em 2020 usamos mais 60% do que a terra tem 

capacidade para regenerar, utilizando o equivalente aos 

recursos de 1,7 planetas. Isto quantifica algo que todos 

sabemos desde há muito: que a nossa forma de vida e 

utilização de recursos não é sustentável. 

Para alcançar este desafio, a União Europeia assinou o ‘Euro-

pean Green Deal’ com a ambição de ser a primeira região a 

alcançar a neutralidade de carbono em 2050, através de uma 

estratégia de investimentos e financiamentos que garantam 

a concretização deste objetivo de forma justa e inclusiva. 

Segundo as Nações Unidas, na União Europeia os edifícios 

são responsáveis por 40% do consumo de energia, por 36% 

das emissões de CO2 e por 1/3 do consumo dos recursos 

naturais. Com um impacto ambiental a este nível, o setor 

da edificação tem que, de forma responsável e proativa, 

implementar soluções que ajudem a preservar o nosso 

planeta e a melhorar a nossa forma de vida. Na Saint-

-Gobain definimos 3 pilares fundamentais para alcançar 

estes objetivos, que assumimos também como nossos: 

On August 22, we reached ‘Earth Overshoot Day’, in other 

words, the day humanity had consumed all of the earth’s 

natural resources for the year. Therefore, in 2020 we used 

up more than 60% of what the earth has the capacity 

to renew, expending the resources equivalent to 1.7 

planets. This quantifies something we’ve all known for a 

long time: that our way of life and resource consumption 

is not sustainable. 

To meet this challenge, the European Union signed 

the European Green Deal in order to be the first region 

to reach carbon neutrality by 2050, implementing an 

investment and financing strategy that guarantees this 

objective is achieved in a just and inclusive manner. 

According to the United Nations, in the European Union, 

buildings account for 40% of energy consumption, 36% 

of CO2 emissions and 1/3 of the consumption of natural 

resources. With an environmental impact of this scope, 

the construction sector must, in a responsible and pro-

active manner, implement solutions that help preserve 

our planet and improve our way of life. At Saint-Gobain, 

we have defined 3 fundamental pillars to achieve these 

goals, which we have also adopted as our own: 
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• Buildings’ energy performance, both in new-

build and redevelopment, in order to ensure 

decarbonisation by 2050. For this, Saint-Gobain 

develops and provides thermal insulation solu-

tions, such as ETICS/ITE and WEBER systems, 

or insulation systems like ISOVER mineral wool 

for air conditioning ducts. 

• Circular economy using materials and solutions 

that can be recycled and help minimise the 

environmental impact. For example, the latest 

product we have launched – the webercol flex 

lev multipurpose adhesive, whose composition 

is more than 30% recycled materials. 

• Health and comfort in buildings. At Saint-

Gobain, we believe that feeling good in a build-

ing requires the perfect amount of light, the 

right acoustic level and ideal temperature. This 

involves design, aesthetics and technology, 

quality and safety, efficiency and sustainability – 

a place that adapts to each one of us. Buildings 

have the potential not only to protect people 

from the less positive aspects of the outside 

world, such as noise, climate and pollution, but 

also to make each person feel happier, letting 

us live, work and play in healthier environments. 

To guarantee this undertaking is successful, the 

construction sector must be able to count on 

the indispensable leadership of authorities, who 

should ensure funding for projects and create 

systems of incentives or penalties that stimulate 

demand for sustainable and high energy perfor-

mance buildings, in order to create a new driver 

of growth to relaunch the economy, while also 

improving quality of life for everyone and sustain-

ability of the planet’s resources. 

• Eficiência energética dos edifícios tanto em 

obra nova, como em reabilitação, de forma a 

assegurarmos o objetivo de descarbonização 

em 2050. Para isto, a Saint-Gobain desenvolve 

e fornece soluções de isolamento térmico para 

edifícios, como por exemplo os sistemas ETI-

CS/ITE da WEBER ou o sistema de isolamento 

com lãs minerais da ISOVER para sistemas de 

condutas de ar condicionado. 

• Economia circular utilizando materiais e soluções 

que possam ser recicladas e que ajudem a mi-

nimizar o impacto ambiental. Como exemplo, o 

mais recente produto que lançamos – o adesivo 

multiuso webercol flex lev, que utiliza mais de 

30% de materiais reciclados na sua composição. 

• Saúde e conforto nos edifícios. Na Saint-Go-

bain acreditamos que para nos sentirmos bem 

num edifício é necessário ter a quantidade 

perfeita de luz, o nível adequado de som e a 

temperatura ideal. Trata-se de design, estética 

e tecnologia, qualidade e segurança, eficiência 

e sustentabilidade – um lugar para se adaptar 

a cada um de nós. Os edifícios têm o potencial 

não só de proteger as pessoas de todos os 

aspetos menos positivos do mundo exterior, 

como o ruído, o clima e a poluição, mas tam-

bém de fazer com que cada um de nós se 

sinta mais feliz e nos permita viver, trabalhar e 

brincar em ambientes mais saudáveis. 

Para garantir o êxito deste percurso, o setor da 

edificação deve contar com a indispensável li-

derança das autoridades, que devem assegu-

rar o financiamento de projetos e criar sistemas 

de incentivo ou penalizações que estimulem a 

procura de edifícios sustentáveis e de elevada 

eficiência energética, de forma a que tenhamos 

um novo motor de crescimento para relançar a 

economia, ao mesmo tempo que melhoramos a 

qualidade de vida de todos e a sustentabilidade 

dos recursos do planeta. 

«O setor da 
edificação tem 
que implementar 
soluções que 
ajudem a preservar 
o nosso planeta» 

«The construction 
sector must 
implement 
solutions that 
help preserve 
our planet»


