
Publicação: Materiais de Construção 
Tipo: Revista 
Periocidade: Bimestral 

Editor: APCMC 
Tema: Materiais de Construção 
Tiragem: 5.000 

Edição: nº 161  
Data: Maio/Jun. 2012 
Página: 20, 54 e 60 

 

 



13 /

Grupo Preceram 
“Soluções para Construção”

O objetivo das formações foi transmitir conheci-

mento transversal e aprofundado das compe-

tências e práticas de construção, bem como

informar acerca das últimas soluções desenvol-

vidas pelas entidades participantes.

O Grupo pretendeu por um lado divulgar os

materiais produzidos nas empresas que o inte-

gram, Argex, Gyptec e Preceram, e, por outro,

proporcionar ao público aconselhamento técni-

co sobre as novidades e soluções desenvolvi-

das.

A Academia Grupo Preceram “Soluções para

Construção” obteve grande sucesso, traduzin-

do-se, durante os quatro dias de formação, em

salas repletas de público das mais distintas

áreas ligadas à construção. Esta iniciativa do

Grupo contou com a exemplar colaboração de

excelentes oradores de empresas e entidades

parceiras, nomeadamente Barbot, Portal da

Construção Sustentável, Amorim Isolamentos,

Siro, IteCons, Clorofila e Zanet.

Todos os dias estas formações teóricas foram

complementadas pela demonstração prática da

aplicação dos materiais por técnicos qualifica-

dos.

Destaque para o grande interesse suscitado

pela nova placa produzida pela Gyptec Ibérica.

A Gypcork foi apresentada ao público em primei-

ra mão na Tektónica, sendo este novo produto

uma solução sustentável e nacional, composta

por placa de gesso laminado Gyptec com isola-

mento incorporado em aglomerado de cortiça

expandida (ICB) da Amorim Isolamentos.

A presença na Tektónica 2012 foi ainda distin-

guida pela organização com o prémio “Promotor

Academia” que valoriza desta forma o esforço e

dedicação de toda a equipa do Grupo

Preceram.

O GrupO preceram OrGanizOu durante

a feira tektOnica, que se realizOu

entre Os dias 8 e 12 de maiO, em lisbOa,
semináriOs de fOrmaçãO “sOluções

para cOnstruçãO”. aO lOnGO dO certa-
me e em cOlabOraçãO cOm empresas e

entidades parceiras, fOram abOrdadOs

temas que atualmente interessam a

tOdOs Os estudantes e prOfissiOnais da

área da cOnstruçãO: reabilitaçãO, efi-
ciência enerGética, sustentabilidade,
detalhes cOnstrutivOs, isOlamentOs

térmicOs e acústicOs. 
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MundItubo, Lda

“A Munditubo marcou uma
vez mais presença na edi-
ção de 2012 da Tektónica,
realizada entre os dias 8 e
12 de maio na Fil, em
Lisboa. A empresa, através
da sua presença, reforça o
seu posicionamento forte-
mente virado para o futuro.”

SecIL, Sa

“A Tektónica é uma oportuni-
dade para a Secil fortalecer
relações personalizadas
com os seus clientes e apre-
sentar novidades de produ-
tos. Este ano é importante
salientar a atribuição da
Menção Honrosa à gama de
produtos Secil ecoCork,
desenvolvido pela Secil
Argamassas, pelo contributo
para a melhoria das proprie-
dades térmicas e acústicas
da construção com mate-
riais sustentáveis.”

SoPLacaS, Sa

“O interesse demonstrado
pelos visitantes relativa-
mente aos novos produtos,
com destaque para os
pavimentos Mix e Blaster, é
uma constatação da vivaci-
dade da Soplacas, que em
tempos de crise procura
trazer ao mercado solu-
ções inovadoras a preços
competitivos. O saldo da
participação na Tektónica
foi positivo, consolidando o
relacionamento personali-
zado com os clientes.”

PavIgéS cerâMIca, Sa

“Nesta edição da Tek tó -
nica, uma das feiras mais
importantes do sector da
construção, o Grupo Pa -
vigrés apresentou a nova
gama Digital Ink: Savana
e Travertino Persa.”

oLIveIra & IrMão, Sa

“Esta edição permitiu à OLI
o contacto com atuais e
potenciais parceiros para o
seu negócio. Entre as mui-
tas novidades apresenta-
das, mereceu especial
des taque a placa de co -
man do para autoclismos
in teriores desenhada pelo
Arquiteto Souto de Moura,
premiada com uma men-
ção honrosa pela “interliga-
ção entre o design e indús-
tria”, no âmbito do Prémio
Inovação Tektónica 2012.”

PreceraM IndúStrIaS de

conStrução, Sa

“O Grupo Preceram apre-
sentou uma diversificada
gama de soluções para
construção. Destaque pa -
ra o lançamento da nova
placa composta da Gyptec
Ibérica, a Gypcork, uma
aposta nacional e susten-
tável. As formações teóri-
co/práticas foram também
apostas ganhas, sendo
alvo de muito interesse
por parte do público.”


