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NOVAS PARCERIAS, NOVOS PRODUTOS
A criação de novas parcerias e consolidação das 
já existentes são a “alma” do negócio do Grupo 
Preceram. As parcerias possibilitam sinergias 
muito positivas sendo uma excelente forma 
de agregar valor ao trabalho já realizado pelas 
organizações.
Todas as empresas do Grupo acreditam que atra-
vés desta partilha de Know-How se conseguem 
tornar mais eficazes, o que lhes permite ofere-
cer novos produtos ao mercado e aos clientes, 
criando soluções de mais-valia.
“As parcerias entre as universidades e a in-
dústria são muito importantes para completar 
a investigação laboratorial com resultados 
práticos aplicados ao produto,” refere o Diretor 
de Marketing do Grupo Preceram, Ávila e Sousa.
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PRODUTOS INOVADORES E 
ENSAIOS DE SUCESSO
O ano de 2012 tem sido um ano de lançamento 
de produtos novos cada vez mais sustentáveis 
e eficientes.
A Gyptec Ibérica, empresa do Grupo Preceram 
produtora de placas de gesso, este ano tem 
estado focada na nova placa “Gypcork”, resul-
tante da parceria com a Amorim Isolamentos. A 
placa, com isolamento incorporado de cortiça, 
foi lançada na Tektónica 2012 e surge como 
reforço da gama de soluções da empresa para 
a reabilitação sustentável.
Segundo Ávila e Sousa, “a ideia foi lançar no mer-
cado um produto diferenciador, com característi-
cas claras de sustentabilidade.” Na produção da 
placa de gesso laminado Gyptec são utilizadas 
matérias-primas ecológicas e métodos não 
poluentes, e a placa de aglomerado de cortiça 
expandida é produzida através de um processo 
100% natural e sem desperdícios. A união des-
tes dois produtos contribui para uma melhor 
performance térmica e acústica dos edifícios.
Outro projeto a destacar chama-se “Se Tiver 
Nano” e trata-se de uma parceria Preceram 
– Faculdade de Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade de Coimbra (FCTUC), com o apoio 
do QREN e da ADI - Agência de Inovação. Este 
trabalho consiste numa investigação que visa 
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a produção de tijolos térmica e estruturalmente 
mais resistentes, por introdução de resíduos da 
indústria transformadora de alumínio.
Para além das vantagens ambientais, com este 
projeto pretende-se verificar se é possível obter 
uma majoração das propriedades térmicas com 
o novo produto, traduzida numa redução signifi-
cativa da sua condutibilidade térmica.

É também de destacar a colaboração com a 
Barbot e a Amorim Isolamentos na caracteriza-
ção acústica do produto Barbotherm Cork apli-
cado numa parede de tijolo Térmico e Acústico 
Preceram. Nos ensaios realizados no IteCons 
– Instituto de Investigação e Desenvolvimen-
to Tecnológico em Ciências da Construção, a 
solução obteve bons resultados, sendo estas 
“soluções compostas” excelentes respostas 
para o isolamento exterior dos edifícios.

Inovação, proatividade e 
sustentabilidade são três 
características que definem o Grupo 
Preceram. Há vários anos no mercado, 
o Grupo aposta no futuro de forma 
responsável. Prova disso é a recente 
distinção de todas as empresas do 
Grupo Preceram – Argex, Gyptec, Só 
Argilas, Preceram e Preceram Norte – 
com o estatuto PME’s Líder 2012.

DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA GYPCORK

TESTE DE PRODUTO “SE TIVER NANO”



A caracterização técnica de sistemas e soluções 
de compartimentação tem vindo a ser alvo de 
muitas dezenas de ensaios nos laboratórios 
do IteCons em Coimbra. Agregando os vários 
materiais produzidos pelas empresas do grupo 
com produtos complementares de empresas 
portuguesas de excelência (Termolan, Perfisa, 
Iberfibran, para além das já mencionadas), é 
possível apresentar ao mercado soluções di-
ferenciadoras, tecnicamente fundamentadas 
e testadas.

FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
Interagir, esclarecer e proporcionar aos clientes 
e ao público geral aconselhamento técnico 
sobre as novidades e novas soluções desen-
volvidas são os objetivos do Grupo. Para além 
da presença regular em formações, seminários 
e exposições diretamente relacionados com a 
área da construção, patrocina e intervém em 
congressos e eventos promovidos pela comu-
nidade académica e científica.
Um bom exemplo deste esforço foi a Academia 
Grupo Preceram “Soluções para Construção” na 
Tektónica 2012, que decorreu de 8 a 12 de maio. 
Esta iniciativa informativa e formativa decorreu 
durante os 4 dias da feira e contou com a grande 
adesão de público das mais distintas áreas 
ligadas à construção. As formações teóricas da 
parte da manhã foram complementadas pela 
demonstração prática da aplicação dos mate-
riais por técnicos qualificados durante a tarde.
Além de técnicos do Grupo Preceram, as forma-
ções tiveram igualmente o contributo de entida-
des parceiras, nomeadamente Barbot, Portal da 
Construção Sustentável, Amorim Isolamentos, 
Siro, IteCons, Clorofila e Zanet.
Mais recentemente, o Grupo Preceram partici-
pou ativamente, com 3 artigos científicos, no 
Congresso de Inovação na Construção Susten-
tável (CINCOS 1́2) que aconteceu de 20 a 22 de 
setembro em Aveiro. O evento foi organizado 

pela Plataforma para a Construção Sustentável, 
entidade gestora do Cluster Habitat Sustentável 
em Portugal, onde se refletiu sobre projetos e 
atividades das empresas, autarquias, centros 
de investigação e demais entidades do cluster 
Habitat.
Ao longo do último ano, o Grupo Preceram tem 
participado noutros eventos, tais como feiras, 
workshops e iniciativas online com o objetivo de 
dar a conhecer os seus produtos numa vertente 
cada vez mais formativa.

GYPTEC LANÇA PLATAFORMA ONLINE
A Gyptec Ibérica é a empresa mais recente 
do Grupo que se destaca por ser uma das 
empresas que mais produtos novos lança 
para o mercado, fruto de várias parcerias es-
tabelecidas com outras empresas e centros de 
investigação, e que mais aposta na formação 
e divulgação de informação, trabalhando um 
conceito de proximidade com os seus clientes 
e colaboradores.
Este ano, apostando definitivamente no online, 
a Gyptec disponibilizou uma ferramenta que 
facilita a pesquisa e que permite a consulta e o 
cálculo global do orçamento para os sistemas 
da empresa.
A nova ferramenta de trabalho propõe-se agili-
zar e acelerar o processo de decisão, que exige 

uma análise por vezes morosa das referidas 
soluções.
Em termos funcionais a empresa apostou na 
versatilidade, com algumas centenas de sis-
temas caracterizados, que vão desde os tetos 
mais simples às divisórias mais complexas, 
e apostando também em soluções de parede 
mistas em alvenaria e placas de gesso.
“A mais-valia desta ferramenta e o seu maior 
ponto de diferenciação, além de conter as 
soluções mais adequadas e testadas para o 
mercado nacional, é o método e possibilidades 
de pesquisa. As pesquisas podem ser efetuadas 
separadamente através de parâmetros técnicos 
como resistência ao fogo (EI), isolamento acús-
tico (Rw), altura, espessura ou tipo de placa, 
consoante a necessidade específica do projeto”, 
explica a Gyptec .
O “Gestor de Soluções” inclui as referências e 
designação dos produtos, a caracterização do 
sistema, preços de produto por m2, com e sem 
mão-de-obra, resultados de ensaios, pormeno-
res de desenhos entre outras potencialidades.
Para além de sistematizar e agregar os resulta-
dos do trabalho que tem vindo a ser efectuado, 
pretende-se que a plataforma contribua para 
reforçar a fidelidade dos clientes e colaborado-
res, fortalecendo a marca perante o mercado, 
afirmando-se cada vez mais como empresa 
fornecedora de soluções de confiança.

FORMAÇÃO PROMOVIDA PELO GRUPO PRECERAM, NA TEKTÓNICA 2012 SOLUÇÕES COMPOSTAS BARBOT / AMORIM ISOLAMENTOS / PRECERAM

GESTOR DE SOLUÇÕES GYPTEC  – PARA PESQUISA, CONSULTA E CÁLCULO GLOBAL DO ORÇAMENTO


