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A Gyptec tem vindo a estabelecer algumas par-
cerias com centros de investigação de renome 
para o desenvolvimento de novos produtos e 
realização de ensaios, como o ITeCons, centro-
Habitat e AFITI, o que tem contribuído para a 
disponibilização ao consumidor das melhores 
soluções. 

SUSTENTABILIDADE
Sustentabilidade é uma das bandeiras da Gyp-
tec. Procura a todos os níveis ser uma empresa 
sustentável: sustentável ambientalmente, 
sustentável no seu processo produtivo, sus-
tentável nos produtos que cria e desenvolve 
e, como não poderia deixar de ser, sustentável 
economicamente.
A nível ambiental e processual, a empresa tem 
uma política exemplar. O combustível utilizado 
é o gás natural e recorre ainda às energias 
renováveis como é o caso da energia solar. Ao 
mesmo tempo, consegue rentabilizar a energia 
consumida, produzindo eletricidade em regime 
de cogeração.
O papel reciclado e o gesso FGD (desulfurização 
dos gases de combustão) são as matérias-
primas da Gyptec, fazendo assim o reaprovei-
tamento de materiais e evitando práticas que 
têm elevados impactes ambientais, tais como, 
a exploração do minério de gesso ou a deposição 
de sub-produtos em aterros. 
Além disso, procura implementar outras boas 

GYPTEC 
UMA APOSTA NACIONAL DE CONFIANÇA

De capital exclusivamente nacional e 
inserida no Grupo Preceram, a Gyptec 
Ibérica, localizada na Figueira da Foz, 
dedica-se à produção de placas de gesso 
laminado.
Integram também este grupo de cariz 
familiar e fortemente consolidado no 
mercado, as empresas Argex, Preceram 
e Preceram Norte que se dedicam essen-
cialmente ao fabrico de argila expandida, 
tijolo tradicional e tijolo térmico. 
Com uma capacidade ins talada de 
15.000.000 m²/ano de placas de gesso, 
a Gyptec recorre ao amplo conhecimento 
do mercado da construção, reunido pelo 
Grupo Preceram e à melhor tecnologia 
internacional, adaptando-a à realidade 
Portuguesa. Disponibiliza ainda todos os 
materiais necessários para a construção 
a seco, nomeadamente perfis, acessó-
rios e massas.
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O mercado nacional, 
dominado por marcas 
estrangeiras, viu 
o seu paradigma 
alterado com a 
entrada da Gyptec, 
empresa que produz 
em Portugal e 
essencialmente para 
os portugueses.

práticas, como por exemplo, a utilização de 
transporte marítimos e ferroviários, a recolha 
seletiva dos restos de placa em obra, a reci-
clagem de produto não conforme no processo 
produtivo e a criação de produtos com maior 
valor acrescentado.

VASTA GAMA DE SOLUÇÕES
Atualmente, a Gyptec, com uma ampla variedade 
de placas de gesso, de diferentes tamanhos e 
espessuras, conta com mais de 96 referências 
deste tipo de produto.
A Gyptec transformou também o conceito 
das placas de gesso tal como o conhecemos, 
aplicando-as noutros contextos e com outros 
materiais:

– Placa Radiante - Um inovador sistema de 
aquecimento central que utiliza painéis 
radiantes integrados nas placas de gesso. 
Uma placa que “Está aqui, mas não se vê” – é 
a mensagem que a acompanha. 

– XPS/ EPS Transformado - Constituída por 
uma placa de gesso laminado e uma camada 
de isolamento em poliestireno extrudido ou 
expandido. Ideal para o isolamento térmico e 
acústico pelo interior de paredes exteriores.

– Placa de Gesso Gyptec + Placa ref. Lambour-
dé Amorim Isolamentos - O conjunto da placa 
de cortiça com a placa de gesso permite obter 
resultados espantosos no que toca à perfor-
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mance de isolamento térmico e acústico, e 
com uma aplicação que dispensa a perfilaria. 
Uma solução ecológica e sustentável. 

PLACAS DE GESSO LAMINADO, IDEAIS PARA 
A REABILITAÇÃO
As placas de gesso são por definição um produto 
de reabilitação: pela rapidez de aplicação, por 
proporcionarem um processo limpo e com pou-
cos resíduos e, essencialmente, pelo reduzido 
espaço que ocupam. As soluções térmicas e 
acústicas que as placas de gesso e os seus 
produtos complementares oferecem, vão ao 
encontro de uma das maiores necessidades 
dos edifícios a reabilitar: isolamento térmico 
e acústico.
O desenvolvimento de novas soluções cada 
vez mais inovadoras é uma preocupação da 
Gyptec. O setor da reabilitação tem sido uma 
das áreas de maior investimento. Aliás, a par-
ceria com a Amorim Isolamentos surgiu nesse 
sentido, já que aliado às boas características 
de isolamento das placas de gesso laminado, 
se juntou a cortiça para otimização das carac-
terísticas de isolamento acústico e térmico. 
A aplicação de isolamento, quer pelo exterior, 
quer pelo interior, reduz de forma significativa 
as necessidades energéticas de aquecimento 
e arrefecimento dos edifícios, o que permite 
poupar nos consumos e, consequentemente, 
nos custos associados. 
Segundo Ávila e Sousa, diretor de marketing do 
grupo Preceram, a parceria com a Amorim Isola-
mentos “surgiu naturalmente” porque a Gyptec 
sente que “são dois produtos de qualidade e de 
produção nacional que se complementam e são 
mais fortes em conjunto.”

OBRAS DE REFERÊNCIA
Portugal é assumidamente a prioridade da Gyp-
tec. Várias são as obras onde foram aplicadas as 
soluções da empresa, desde o novo Hospital de 

Braga, novo Hospital de Amarante, Laboratório 
Internacional Ibérico de Nanotecnologia, entre 
outras. 
Contudo esta estratégia não impede que a Gyp-
tec esteja também presente no exterior. Prova 
disso é que o mercado espanhol representa 
30% do total de vendas da empresa. As placas 
Gyptec estão também presentes em grandes 
obras como Hospital 12 de Octubre em Madrid, 
o Palácio de Congressos El Miradero em Toledo 
ou o Marineda Plaza em A Coruña.

GYPTEC É UMA MARCA PRESENTE
A empresa mais recente do Grupo Preceram par-
ticipa nas grandes feiras de construção a nível 
nacional e internacional. Tektónica, Concreta, 
Ecobuild e Construmat são alguns dos eventos 
onde a Gyptec marca presença habitual. Não 
descura também da participação em seminários 
técnicos e congressos, onde dá o seu contributo 
ao nível do conhecimento e experiência.

Além disso, a Gyptec é uma empresa dinâmica, 
que divulga os seus produtos no website oficial 
www.gyptec.eu e nas redes sociais, aproximan-
do-se assim dos seus clientes.

PASSOS FUTUROS
Consolidação é a palavra que marcará 2012. 
A Gyptec pretende agora apostar na conti-
nuidade dos bons resultados e na divulgação 
dos seus produtos. Dar a conhecer cada vez 
mais a marca Gyptec e levar aplicadores e 
prescritores a optarem pela sua escolha é 
uma das metas.
A qualidade do produto, a otimização do pro-
cesso produtivo e o desenvolvimento de novas 
soluções, constituem também objetivos da 
empresa. Para o seu alcance reconhece o fator 
humano como peça fundamental.
“Edifícios sustentáveis, com produtos portugue-
ses de elevada qualidade é o caminho”, acredita 
Ávila e Sousa.

CERTIFICAÇÕES OBTIDAS

IQNet e AENOR – Sistema de Gestão da Qualidade 
N da AENOR – Regulamento particular da marca 
Aenor para Placas de gesso laminado
CE – Os produtos cumprem as exigências das 
normas para efeito de marcação CE
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