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recentes e antigas. Estas soluções pretendem 

responder a um conjunto vasto de necessidades 

de proteção e impermeabilização, regulariza-

ção, acabamento decorativo e desempenho tér-

mico das paredes de fachada. 

 

Impermeabilização e coberturas: esta gama 

de produtos foi concebida para situações espe-

cíficas, revelando-se eficiente em qualquer 

situação de impermeabilização e tratamento de 

humidades. 

 

Reparação e regularização de betão: concebi-

da para situações específicas, esta gama reve-

la-se eficiente em qualquer trabalho de monta-

gem, fixação e reparação de betão. 

 

Regularização e Nivelamento de Pa vimen -
tos: uma gama de soluções para regularizar e 

nivelar pavimentos que garantem estabilidade 

para qualquer solução posterior de acabamento, 

como cerâmica, linóleos, PVC e alcatifas. 

 

A Saint-Gobain Placo é uma empresa líder em 

soluções à base de gesso, estando comprome-

tida em desenvolver iniciativas e projetos foca-

FALE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA E A TRA-
JETÓRIA DA MESMA NO MERCADO. 
 

A Saint-Gobain está presente em Portugal 

desde 1962, quando adquiriu parte das 

ações da Companhia Vidreira Nacional 

(Covina). Desde então, o grupo Saint-

Gobain tem investido ativamente no merca-

do português, tanto em materiais de constru-

ção como no sector automóvel, chegando a 

12 empresas distribuídas por todo o país e 

representadas por marcas líderes nos seus 

respetivos segmentos de mercado como 

Glassdrive, Sekurit, Weber, Norton, Placo ou 

Isover. 

 

2020 é um ano muito especial para uma das 

nossas empresas com mais êxito, a Saint-

Go bain Weber, que faz 30 anos no mercado 

das argamassas. Este sucesso não seria 

possível sem o apoio de todos os nossos 

parceiros aos quais estamos sinceramente 

gratos. 

 

COMO SE COMPÕE A VOSSA GAMA DE PRODUTOS? 
QUER DESTACAR ALGUM EM PARTICULAR? 

Começo por referir as 3 marcas da Saint 

Gobain Portugal: a marca Weber, nas arga-

massas industriais; a marca Placo, com 

produtos e soluções em gesso; e a marca 

Isover, com soluções para isolamento tér-

mico e acústico. 

 

A gama de produtos da Saint-Gobain Weber 

subdivide-se em 5 atividades principais:  

Colagem e betumação de cerâmica: ofer-

ta de soluções para fixação de todo o tipo 

de peças cerâmicas e de pedra natural 

sobre qualquer suporte, incluindo a realiza-

ção de juntas técnicas e decorativas e pro-

teção do edifício contra a humidade e ruído, 

com o máximo conforto e segurança para o 

utilizador. 

 

Revestimento e renovação de fachadas: 
soluções para revestir e renovar fachadas 
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calor ou de frio das habitações, das habita-

ções ou das instalações industriais; 

 

• Proteção passiva contra o fogo de edifícios e 

das suas instalações. 

Em termos de mercados, estão organiza-

dos da seguinte forma: a Edificação, a 

Edificação Industrial e o Isolamento 
Técnico. 

 

Os produtos para Edificação subdividem-se 

em produtos para isolamento acústico em 

pavimentos, isolamento térmico e acústico 

de fachadas, isolamento térmico e acústico 

sob lajes, isolamento térmico em chaminés 

decorativas, estanquidade da envolvente e 

qualidade do ar interior, isolamento térmico e 

acústico em revestimentos de altas presta-

ções, isolamento térmico e acústico em divi-

sórias e tardozes, separações acústicas, e 

isolamento térmico sob coberturas. 

 

A Edificação Industrial engloba isolamen-

to térmico e acústico de coberturas planas, 

paramentos sandwich metálicos “in situ” e 

tetos termoacústicos. 

 

O Isolamento Técnico abrange as gamas 

de climatização, proteção contra incêndios, 

indústria, OEM (Original Equipment Manu -

fac ture) e indústria naval. 

 

COMO DESCREVERIA O ATUAL MOMENTO DA 
FILEIRA DA CONSTRUÇÃO, E QUAL A ESTRATÉGIA 
DA EMPRESA PARA CATIVAR MAIS CLIENTES? 
 

A Saint-Gobain encontra-se num processo 

de transformação e de crescimento basea-

da em quatro pilares fundamentais: 

 

Compromisso com as nossas Equipas 

O compromisso da Saint-Gobain em inves-

tir no desenvolvimento dos seus colabora-

dores e atrair talento através da implemen-

tação de excelentes políticas de recursos 

humanos fez com que a Saint-Gobain 

Portugal fosse certificada como TOP 

EMPLOYER, honra que apenas 14 empre-

sas têm no país, e garante a excelência das 

nossas políticas de recursos humanos e a 

importância que os nossos colaboradores 

têm para nós. 

 

Foco nos nossos Clientes 
Com o lançamento da iniciativa “Transform 

& Grow” a Saint-Gobain Portugal está a 

reorganizar os seus negócios para se con-

dos em melhorar o conforto dos espaços 

que habitamos, com uma grande preocu-

pação de sustentabilidade. Os produtos e 

soluções de construção desta marca estão 

focados em melhorar aspetos do quotidia-

no: a melhoria da qualidade do ar interno; a 

otimização do conforto acústico, térmico e 

de segurança contra incêndio; entre outros. 

A gama está organizada por aplicações: 

divisórias e revestimentos, tetos, pavimen-

tos, fachadas, proteção passiva e gesso e 

betumes. 

Cada produto e sistema Placo® é concebi-

do para gerar um impacto ambiental míni-

mo, uma máxima eficiência energética e 

um risco mínimo para a saúde. Des taca -

mos algumas soluções: 

 
• Soluções com sistemas de placas de gesso 

laminado: sistema de construção que forne-

ce as soluções mais avançadas para cons-

truir divisórias, revestimentos, tetos e pavi-

mentos. 

 

• Soluções em gesso: desde gessos tradicio-

nais aos gessos modernos de projeção. 

 

• Soluções para tetos: grande variedade de 

tetos técnicos contínuos e registáveis em 

placa de gesso laminado e escaiola. 

 

• Soluções para fachadas PLACOTHERM: 

soluções de isolamento através do exterior, 

que contribuem para a reabilitação energéti-

ca dos edifícios. 

 

A Saint-Gobain Isover é uma referência 

no mercado de isolamento e climatização 

sustentável, oferecendo, em lã mineral, a 

mais completa gama de produtos e solu-

ções de isolamento térmico e acústico, 

bem como de proteção contra incêndio. O 

foco e investigação nos processos de pro-

dução e o desenvolvimento de soluções 

construtivas é um fator essencial para a 

Isover, sendo que é a incorporação contí-

nua de novos avanços tecnológicos que 

nos permite manter a liderança no fabrico 

de lãs minerais. Entre os principais benefí-

cios dos nossos produtos e soluções, 

podemos destacar os seguintes: 

 
• Conforto em edifícios e recintos habitáveis, 

protegendo-os dos agentes exteriores for-

mando uma barreira contra o frio, o calor e o 

ruído; 

 

• Economia de energia, evitando perdas de 

centrar mais nos seus clientes. Como exemplo, 

os negócios de materiais de construção Weber, 

Placo e Isover reorganizaram as suas equipas 

comerciais e de marketing para criar uma nova 

proposta de valor conjunta para os seus clien-

tes, o que facilita a interação com eles e aumen-

ta o valor pelas sinergias estabelecidas entre os 

seus diferentes negócios. 

 

Investimento em I+D como motor de liderança 
A Saint-Gobain Portugal tem apostado fortemen-

te na inovação como pilar fundamental da sua 

liderança no mercado português. Como exem-

plo, o laboratório em Aveiro da Saint-Gobain 

Weber Portugal é o centro de competências glo-

bal para argamassas industriais de colagem de 

cerâmica, o que faz com que sejam os nossos 

engenheiros portugueses a liderar os projetos 

mais avançados nesta área e, consequentemen-

te, nos permite ter e lançar sistematicamente 

produtos inovadores no mercado português. 

 

Responsabilidade pelo futuro do nosso 
Planeta 
Em setembro de 2019, a Saint-Gobain anunciou 

o seu compromisso de alcançar zero emissões 

líquidas até 2050, um objetivo alinhado com a 

tarefa de limitar o aquecimento global a 1,5 ºC. 

Este compromisso requer um ambicioso plano 

de ação que influencie a forma como fazemos 

negócios, as matérias-primas que utilizamos, 

nos nossos processos produtivos, na forma 

como reutilizamos materiais para minimizar o 

desperdício. Ou seja, de uma forma geral, todas 

e cada uma das nossas ações visam contribuir 

positivamente para o futuro do nosso planeta. 

 

DE QUE FORMA ESTÃO A PERSPETIVAR O REGRESSO 
À NORMALIDADE APÓS A PANDEMIA DO COVID-19? 
 

Há ainda muita incerteza sobre a forma como a 

pandemia vai evoluir nos próximos meses, pelo 

que penso que temos de ser muito ágeis para 

nos adaptarmos à forma como as condições 

mudam. 

 

Por um lado, a nossa prioridade é garantir a 

saúde e segurança de todos os que fazem 

parte da nossa comunidade, direta ou indire-

tamente. Para os nossos colaboradores em 

particular, reforçamos os protocolos de prote-

ção de forma a garantir todos os cuidados. 

 

Por outro lado, caminhamos rapidamente 

para uma maior digitalização em todos os 

nossos processos. Isto traduz-se ao nível 

interno, em termos organizacionais, mas tam-

bém externo, como por exemplo na relação 

com os nossos clientes, fornecedores e par-

ceiros a todos os níveis. 

 

Por último, no que se refere ao sector da 

construção, penso que, a curto prazo, será 

possivelmente um dos sectores menos afeta-

dos pelo elevado volume de construção em 



forma aproximada o dia do calendário em 

que a humanidade excede os recursos que o 

planeta Terra é capaz de regenerar naquele 

ano. 

 

Por curiosidade, no dia 25 de maio de 2020 

os portugueses vão consumir mais recursos 

naturais do que o país vai produzir longo de 

todo o ano. Isto significa que os portugueses 

consumiram mais do dobro dos recursos 

naturais que o país produzirá em 2020. Esta 

situação não é sustentável no tempo e urge 

atuar. 

 

Na Saint-Gobain, há já tempo que temos um 

grande foco em I+D para introduzir materiais 

reciclados nos nossos produtos. De forma a 

que os produtos Saint-Gobain não sejam 

apenas mais sustentáveis do ponto de vista 

ambiental, mas também economicamente 

mais competitivos. 

 

A título de exemplo, partilho um novo produto 

da Saint-Gobain Weber - Webercol flex lev - 

um adesivo multiuso para colagem de cerâ-

mica, pedra e mosaico hidráulico, em interior 

e exterior, que tem mais de 30% de material 

reciclado. Adi cio nal mente, este produto ino-

vador no mercado possui a característica do 

duplo rendimento, com metade do peso para 

o mesmo rendimento. Ou seja, um saco tra-

dicional de 25 kg de argamassa pode ser 

substituído por 12,5 kg 

de Webercol flex lev. 

Por consequência, con-

seguimos garantir meta-

de do custo de transpor-

te e uma redução enor-

me de emissões de 

CO2. Um produto multiu-

sos com maior abran-

gência de utilizações, a 

pensar no planeta e 

com muitas vantagens 

para todos os utilizado-

res. 

 
O PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA CIR CULAR 
CRIADO PELA COMISSÃO EUROPEIA TRAZ MEDI-
DAS QUE VISAM O AUMENTO DO TEMPO DE VIDA 
ÚTIL DOS PRODUTOS, ATRAVÉS DA REUTILIZAÇÃO 
OU RENOVAÇÃO. DE QUE FORMA ESTÁ A EMPRESA 
A PREPARAR-SE PARA IMPLEMENTAR ESTAS MEDI-
DAS? 
 
O nosso compromisso é minimizar o im -

pacto dos nossos produtos e sistemas so -

bre o ambiente e conseguimos isso atra-

vés de diferentes formas: 

 
• Estamos localizados em todo o mundo com 

instalações fabris próximas dos principais 

pontos de construção, ga rantindo que a 

nossa resposta é ágil e que os nossos mate-

riais são locais para minimizar o impacto do 

transporte. 
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• Os nossos produtos ajudam a proporcionar con-

forto, segurança, saúde e bem-estar aos ocupan-

tes e utilizadores de edifícios. 

 

• Após a construção de um edifício, reciclamos 

todos os resíduos do estaleiro. 
 

• O impacto ambiental dos nossos produtos é moni-

torizado permanentemente durante a sua produ-

ção e ao longo de todo o seu ciclo de vida. Isto 

requer transparência e utilização vigorosa do Ciclo 

de Vida (LCA), de forma a produzir dados relevan-

tes que os nossos clientes podem usar para com-

parar e garantir uma abordagem otimizada, em 

linha com os requisitos do LEED ou BREEAM.

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL REPRESENTA UMA 
OPORTUNIDADE PARA AS EMPRESAS SE TORNAREM 
CADA VEZ MAIS COMPETITIVAS NO MERCADO. DE 
QUE FORMA ESTÁ A EMPRESA A ADAPTAR-SE A ESTA 
NOVA REALIDADE? 
 

Durante os últimos anos, muitos profissionais 

do sector da construção pensaram que a 

transformação digital era algo que não os afe-

taria, pelo menos a curto prazo, pois sentiam 

que trabalhávamos num sector mais tradicio-

nal que não se adaptava facilmente a essa 

mudança. 

 

Acho que o COVID-19 é provavelmente o 

maior acelerador de transformação digital que 

podemos imaginar. De repente, as empresas 

tiveram que trabalhar remotamente com os 

clientes e ajustar as suas operações, o que 

forçou a todos a ver a digitalização, não como 

uma opção, mas como uma necessidade. 

 

Na Saint-Gobain temos estado a trabalhar em 

três principais direções: 

 
• Otimização de Produtividade e Processo atra-

vés da utilização de tecnologias digitais. 

 

• Melhoria da Experiência do Cliente. 

 

• Procura de novos Modelos de Negócio através 

de plataformas digitais que nos permitam aumen-

tar a nossa posição de liderança no sector. 

 

Acho que é essencial que todas as empresas 

tenham uma estratégia de negócio onde a 

transformação digital seja uma peça funda-

mental e faça parte de uma estratégia integra-

da. 

curso. No entanto, se as condições de 

afastamento social se mantiverem por um 

longo período de tempo até que exista uma 

vacina, o impacto será estrutural e enfrentare-

mos uma profunda reestruturação do modelo 

económico do país e também do sector da 

construção. 

 

DE QUE FORMA O SISTEMA DE INCENTIVOS NO 
CONTEXTO DA COVID-19 CRIADO PELO GOVERNO 
PARA AS EMPRESAS PODEM CONTRIBUIR PARA PRO-
MOVER O REGRESSO À NORMALIDADE APÓS A PAN-
DEMIA? 
 

Pessoalmente, acredito que o Governo 

Português está a fazer uma boa gestão da 

crise de saúde. Se por um lado, conseguiu 

controlar o número de doentes sem colapsar 

os serviços de saúde do país e, por outro, não 

encerrou completamente as atividades eco-

nómicas dos sectores em que o afastamento 

social poderia continuar a funcionar. Assim, 

alguns sectores, e em particular a construção, 

conseguiram manter um bom nível de desem-

penho, apesar da situação difícil, o que não 

aconteceu noutros países próximos de nós, 

como Espanha, Itália ou França, onde a eco-

nomia esteve absolutamente congelada 

durante várias semanas. 

 

Quanto ao sistema de incentivos, penso que 

temos que ser realistas no ponto de partida, 

ou seja, que Portugal tem uma dívida de 

120% sobre o seu PIB. Este endividamento é 

muito elevado e aumentará consideravelmen-

te este ano, o que limita a possibilidade de 

uma ação governamental, que deve ser cau-

telosa na utilização do seu orçamento. 

Acredito que os incentivos criados na primeira 

fase da crise são adequados na perspetiva de 

tentar ajudar as empresas a navegar numa 

situação excecional de crise, com um grande 

impacto num curto espaço de tempo. 

 

De qualquer forma, se queremos dinamizar o 

sector da construção, penso que as medidas 

governamentais devem ser mais orientadas 

para incentivar a procura a partir de agora, 

com medidas preferenciais para investimento 

na sustentabilidade, poupança de energia, 

tecnologia, transformação digital, etc. pilares 

que farão com que Portugal seja visto pelo 

capital nacional e estrangeiro como um país 

preferencial no que diz respeito aos principais 

fluxos de capitais. 

 

A ECOEFICIÊNCIA CONSEGUE-SE ATRAVÉS DA PRO-
DUÇÃO SUSTENTÁVEL A PREÇOS COMPETITIVOS QUE 
SATISFAÇAM AS NECESSIDADES, E ASSIM, PROMO-
VER A REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DE 
CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS. DE QUE FORMA 
É QUE A ECOEFICIÊNCIA PODE CONTRIBUIR PARA UM 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA EMPRESA? 
 

Há um indicador muito interessante chamado 

“Earth Overshoot Day”, que nos indica de 
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