Prémios Inovação na Construção

Secil Argamassas distinguida com Prémios de Inovação e uma Menção Honrosa
A Secil Argamassas destacou‐se na 1ª Edição dos Prémios Inovação na Construção com a obtenção de
Prémios em 3 categorias diferentes e uma Menção Honrosa, de um conjunto de uma centena de
candidaturas. A iniciativa organizada pelo Jornal Construir e Revista Anteprojectos, decorreu no passado
dia 10 de Abril, e visa destacar a excelência e a inovação das empresas do sector da construção em
Portugal.
A Secil Argamassas conquistou Prémios nas seguintes categorias:
1.

Isolamento acústico, térmico e vibrático ‐ com a mais recente inovação nos Cimentos Cola ‐
ADHERE Acústico, produto para colagem de revestimentos com incorporação de borracha
reciclada, contribuindo para o isolamento aos ruídos por percussão;

2.

Materiais para manutenção e conservação ‐ com a Cal Hidráulica Natural (NHL), produto de fabrico
exclusivo na Península Ibérica, por parte da Secil Argamassas, contando com mais de 100 anos de
experiência na sua produção e utilização em argamassas para a Reabilitação;

3.

Revestimentos ‐ com o Sistema SecilVit CORK, sistema de isolamento térmico e acústico pelo
exterior, com painéis de aglomerado de cortiça expandida e argamassas à base de Cal Hidráulica
Natural e agregados de cortiça.

As candidaturas foram avaliadas por um grupo de personalidades composto pelo Vice‐Presidente da ADI
– Agência Inovação, Paulo Sá e Cunha, pelo Secretário‐Geral da APCMC, José de Matos, pela Presidente
da Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção, Rita Moura, pelo colaborador na Direcção de
Inovação da ADENE, Manuel Casquiço e pela Presidente do LNEG – Laboratório Nacional de Energia e
Geologia, Teresa Ponce de Leão.
A Secil Argamassas foi ainda distinguida com uma Menção Honrosa como reconhecimento do seu
mérito, resiliência e investimento na inovação e desenvolvimento de novos produtos, soluções e novos
conceitos para a construção nova e reabilitação.

