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A aposta da Lusomapei S.A. no mercado
português é cada vez mais forte e o setor
da reabilitação urbana é um dos principais
motores par a potenciar o crescimento
da empresa no mercado nacional e onde
pretendem investir futuramente.
Durante a celebração do 10ª aniversário
da Mapei em Portugal, o administrador da
empresa, Mário Jordão, garantiu que nos
próximos anos, a Mapei pretende “crescer
através da diversificação do seu mix de
produtos e da exportação”.
Mário Jordão referiu: “a área da formação
de parcerias afigura-se fulcral para o bom

desenvolvimento do vasto ecossistema
Mapei. De igual modo, o investimento em
Desenvolvimento e Inovação é outro dos pilares
fundamentais do roteiro de crescimento da
empresa”.
O grupo Mapei está presente em 27 países
com 58 fábricas, tendo-se instalado em
Portugal em 2001. A nível nacional conta
atualmente com 40 colaboradores, 680 tipos
de produtos vendidos, 15 linhas de produtos
comercializadas e cerca de 400 clientes, a filial
portuguesa do grupo registou, no ano passado,
uma faturação de 10 milhões de euros.
www.mapei.pt

secil compra lafarge - betões
A Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento S.A. comprou a Lafarge - Betões S.A. em Portugal,
tendo o negócio atingido um valor de cerca de 65 milhões de euros.
A Lafarge opera no mercado de betões e agregados, através de 26 centrais de betão e 4
pedreiras.
Esta aquisição vem reforçar a presença da Secil no mercado do betão pronto onde é já detentora da Unibetão - Indústrias de Betão Preparado S.A. e da Britobetão - Central de Betão Lda.

projeto da jular

casa sustentável em exposição em lisboa
A Treehouse Riga é o modelo do que poderá ser uma casa sustentável. Desde o projeto, aos
materiais de construção, à decoração, tudo foi pensado tendo em conta o ambiente.
Desenvolvida pela Jular, Treehouse Riga, tem o projeto de decoração assinado por Filipa Lacerda
com mobiliário e iluminação das melhores lojas de design de Santos, associadas da Santos Design
District, e uma exposição de pintura do artista plástico Luís Melo.
A madeira é o elemento principal desta casa. “De todos os materiais de construção disponíveis,
a madeira é a única que absorve carbono da atmosfera, ao contrário de todos os outros, que o
libertam. Totalmente reciclável, o impacto sobre a natureza no processo de fabrico, instalação
e fim de vida é neutro, já que os materiais utilizados na Treehouse são ecológicos, provenientes
de florestas certificadas e de gestão sustentada”, refere a Jular.
A casa foi construída por módulos standardizados e conta com uma solução de microprodução
fotovoltaica da Home Energy, o que torna a casa autossuficiente, funcionando apenas com energia
solar. A Treehouse poderá ser visitada até ao final do mês de julho.
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