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GRUPO
SAINT-GOBAIN

Líder mundial em construção sustentável, 

a Saint-Gobain concebe, fabrica e distribui 

materiais e serviços para os mercados da 

construção e industriais. As suas soluções 

integradas para a renovação de edifícios 

públicos e privados, a construção leve 

e a descarbonização da construção e 

da indústria desenvolvem-se através 

de um processo de inovação contínua 

e proporcionam sustentabilidade e 

desempenho. A proposta de valor da 

Saint-Gobain baseia-se em oferecer 

alternativas à construção pesada com 

modelos de construção, soluções 

e serviços que proporcionem mais 

sustentabilidade (através da redução de 

emissões de carbono, menor consumo 

de recursos, facilidade de desmontagem, 

maior conforto…) e mais desempenho 

(menor tempo de construção, economia 

financeira, etc…).

Alinhados com o nosso propósito 

Making The World a Better Home e 

plenamente focados no  compromisso 

de alcançar a neutralidade carbónica 

em 2050, a Saint-Gobain contribui com 

as  suas soluções para o esforço global 

no combate às alterações climáticas, 

proteção dos recursos naturais e 

habitação confortável e digna para todos.

GRUPO SAINT-GOBAIN
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SAINT-GOBAIN
EM PORTUGAL

SAINT-GOBAIN EM PORTUGAL

A Saint-Gobain está presente em 

Portugal desde 1962, ano em que 

a Cristaleria Espanhola se instala em 

Portugal mediante uma participação 

na Companhia Vidreira Nacional S.A 

(Covina) localizada nas proximidades 

de Lisboa e dedicada à fabricação de 

vidro plano. 

 

A sólida expansão desenvolvida desde 

essa altura pela Saint-Gobain, deu-

lhe o reconhecimento empresarial e 

um intenso conhecimento tanto nos 

mercados da construção, como no setor 

automóvel e na indústria. 

Hoje, presente com marcas reconhecidas 

pela sua inovação e qualidade como 

Sekurit, Glassdrive ou Norton para os 

profissionais da Indústria, CLIMALIT®, 

ISOVER, Leca®, PAM, Placo® ou Weber, 

para os profissionais da construção, a 

Saint-Gobain conta em Portugal com 

mais de 600 empregados, 13 empresas, 

10 fábricas, dezenas de centros de 

reparação de vidro automóvel, 3 

centros de distribuição de materiais 

de construção e ainda 1 centro de I+D 

(Aveiro). 

QUEM SOMOS
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60 ANOS DE HISTÓRIA

13 EMPRESAS

1 CENTRO I&D

+ DE 600 PESSOAS

10 FÁBRICAS
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MARCAS
SAINT-GOBAIN

O Group Digital&IT agrega diferentes serviços tecnológicos com um âmbito 
global, acompanhando a Saint-Gobain na sua transformação Digital, refletindo 
a sua cultura diferenciadora de inovação, empowerment e colaboração. Em 
Portugal desde 2022 irá contribuir para a melhoria, prodtividade e eficiência 
das operações do grupo, assim como acelerar a transformação digital na 
Saint-Gobain.

A IMOSA, surgiu em Portugal em 1991, com início da atividade industrial em 
1998. Explora a pedreira “Nasce Água”, na localidade de Guia-Pombal, e está 
especializada na extração e classificação de areias de sílica de alta pureza e 
várias granulometrias.

A Covipor resultou da fusão no ano 2000 das empresas Vidronorte, Lda. e 
Vidros Segurança, Lda, tendo como objetivo a transformação e distribuição 
de vidro plano e montagem em obra destinados essencialmente ao mercado 
da construção civil e decoração.

Presente no mercado português desde 1993, a Chryso Portugal formula 
composições de todos os tipos de betão, disponibiliza os melhores adjuvantes, 
possui um laboratório com o equipamento tecnologicamente mais avançado 
e tem uma equipa altamente qualificada e dedicada. Este compromisso com 
a excelência revela-se tanto no desenvolvimento de novas soluções como na 
resolução de problemas específicos dos seus clientes. 

A Distriplac é a empresa líder na distribuição especializada de materiais para 
a construção destinados ao condicionamento de Interiores. Graças à extensa 
rede de agências, garante o acompanhamento dos seus clientes em obra 
garantindo sempre um ótimo nível de serviço.

A Gabelex presente no mercado desde 1980, iniciou a sua atividade fabricando 
perfis para suspensão de tetos. Graças ao crescimento sustentado e à sua 
evolução no mercado ampliou a gama de produtos, incluindo sistemas de 
teto com painéis metálicos, quadrículas, lâminas e perfis metálicos, utilizando 
como matérias-primas o aço e o alumínio de elevadas prestações. 

GROUP DIGITAL&IT

IMOSA - IND. MINEIRAS DO MONDEGO S.A.

COVIPOR

CHRYSO PORTUGAL

DISTRIPLAC PORTUGAL

GABELEX - INDÚSTRIA TECTOS METÁLICOS S.A.

SAINT-GOBAIN EM PORTUGAL

https://pt.chryso.es/
https://www.distriplac.com/pt/index.htm
https://www.gabelex.pt/
http://www.imosa.pt/index.php?lang=pt
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MARCAS
SAINT-GOBAIN

A Saint-Gobain Sekurit Service Portugal, criada em 1991 e presente em 26 países, 
comercializa e distribui vidro automóvel bem como produtos relacionados tais 
como colas, ferramentas e acessórios para o mercado da reposição. Aproveita 
para o seu melhor serviço ao cliente a expertise do grupo no fabrico de vidro 
automóvel, usando vidro da Saint-Gobain Sekurit, fabricante de equipamento 
original.

Em Portugal desde 1987, a Saint-Gobain Glass é um dos maiores fabricantes 
mundiais de vidro plano, desenvolvendo materiais inovadores, para construir 
um HABITAT Sustentável.

A Leca® é uma marca "inspirada na natureza e preparada para o futuro". A 
produçao de agregados leves de argila expandida aomeçou em Portugal em 
1970 sob a marca Leca®, propiedade da empresa dinamarquesa Leca® Tentor.

Líder mundial em sistemas de tubagens em ferro fundido dúctil, a Saint-
Gobain PAM concebe, produz e comercializa uma gama completa de soluções 
inovadoras para o transporte de água e efluentes. Todos os anos fornece mais de 
40.000 km de tubagens para as redes de mais de 100 capitais e 1000 cidades.

Presente em Portugal, desde 1990 com a marca Weber, investe continuamente 
no desenvolvimento de soluções inovadoras garantindo a qualidade na 
produção e comercialização de argamassas industriais. Desde 2020, a Saint-
-Gobain Portugal, S.A. comercializa também soluções de gesso, com a marca 
Placo®, bem como produtos e sistemas para isolamento e climatização com
a marca ISOVER.

A Saint-Gobain Sekurit é especialista em vidros automóvel sendo o parceiro 
preferencial da indústria automóvel. Em Portugal está presente desde 1962, 
ano em que a Cristaleria Espanhola aí se implanta mediante uma participação 
na Companhia Vidreira Nacional S.A (Covina) localizada nas proximidades de 
Lisboa e dedicada à fabricação de vidro plano.

A Saint-Gobain Abrasivos, líder mundial na produção de abrasivos, oferece 
soluções poderosas, precisas e de fácil utilização, permitindo aos consumidores 
moldar e dar acabamento superficial a todo os tipos de materiais, mesmo nas 
mais complexas e desafiadoras aplicações e numa variada gama de mercados.

SAINT-GOBAIN SEKURIT SERVICE PORTUGAL

SAINT-GOBAIN GLASS PORTUGAL

LECA® PORTUGAL, S.A.

SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A.

SAINT-GOBAIN PORTUGAL S.A. - ISOVER, PLACO® E WEBER

SAINT-GOBAIN SEKURIT PORTUGAL, S.A.

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, LDA

SAINT-GOBAIN EM PORTUGAL

https://www.leca.pt/
https://www.saint-gobain-abrasives.com/pt-pt
https://pt.saint-gobain-building-glass.com/pt-pt
https://www.pamline.pt/
https://construir.saint-gobain.pt/
https://www.sekurit-service.com/pt-pt/


8CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL COM SAINT-GOBAIN

A SUSTENTABILIDADE NA SAINT-GOBAIN



9CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL COM SAINT-GOBAIN

OBJETIVOS DA 
SAINT-GOBAIN

2025

2030

Com base nas tendências e preocupações da Saint-Gobain foram definidos 

objetivos que contribuíram para a criação de ações para um mundo melhor 

e mais amigo do ambiente.

PARA COMBATER AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

-20% de emissões de CO2

-80% de descargas de água

-50% de resíduos não valorizados

-50% de resíduos em aterro

-50% de captação de água industrial, sem descarga nas áreas 

de seca.

-100% de análise dos ciclos de vida para todas as gamas de 

produtos do Grupo.

-33% de emissões diretas provenientes de fontes próprias ou 

controladas para o fabrico de produtos. Incluem, por exemplo, 

as emissões das combustões de caldeiras e fornos próprios ou 

controlados e as emissões de reações químicas em equipamentos 

de processo próprios ou controlados (ou seja, descarbonização 

de matérias-primas).

-16% de outras emissões indiretas que ocorrem na cadeia de 

valor de uma empresa.

EM RELAÇÃO AO ANO 2010

EM RELAÇÃO AO ANO 2017

A SUSTENTABILIDADE NA SAINT-GOBAIN



10CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL COM SAINT-GOBAIN

2050

PARA APOSTAR NA ECONOMIA CIRCULAR

+30% de matérias-primas virgens evitadas

-80% de resíduos não recuperados

Neutralidade Carbónica

100% de embalagens recicláveis

>30% de conteúdo reciclável ou provenientes de fontes bio para

as embalagens.

até 205'

ATÉ 2050,
ZERO EMISSÕES
LÍQUIDAS DE
CARBONO.

A SUSTENTABILIDADE NA SAINT-GOBAIN
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Erradicar a pobreza em todas as 
suas formas em todos os lugares.

Alcançar a igualdade de género 
e empoderar todas as mulheres 
e raparigas.

Garantir o acesso à saúde de 
qualidade  e promover o bem-
estar para todos em todas as 
idades.

Garantir a disponbilidade e a 
gestão sustentável da água 
potável e do saneamento para 
todos.

Garantir o acesso à educação 
incusiva, de qualidade e equitativa, 
e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida 
para todos

Garantir o acesso a fontes de 
energia fiáveis, sustentáveis e 
modernas para todos.

CONTRIBUIÇÃO
DA SAINT-GOBAIN
Os ODS-Objetivos de desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030, adotados 

por 190 países, no contexto das Nações Unidas, definem as prioridades e 

aspirações do desenvolvimento sustentável global para 2030 e procuram 

mobilizar esforços globais para atingir um conjunto de objetivos e metas 

comuns. São 17 ODS, em áreas que afetam a qualidade de vida de todos os 

cidadãos do mundo e daqueles que ainda estão para vir. A Saint-Gobain 

procura com as suas atividades atingir as mesmas metas e objetivos para 

2030 tendo influência em 14 dos 17 ODS.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL NA SAINT-GOBAIN
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Tornar as cidades e comunidades 
inclusivas, seguras, resilientes e 
sustentáveis.

Promover o crescimento económico 
inclusivo  sustentável, o emprego 
pleno e produtivo e o trabalho digno 
para todos.

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à 
justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas a 
todos os níveis.

Garantir padrões de consumo e 
de produção sustentáveis.

Construir infraestruturas resilientes, 
promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar 
a inovação.

Reforçar os meios de implementação 
e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

Adotar medidas urgentes para 
combater as alterações climáticas 
e os seus impactos.

Reduzir as desigualdades no 
interior dos países e entre países.

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL NA SAINT-GOBAIN
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Para a Saint-Gobain a 
construção sustentável  
significa:

>

>

>

Considerar a estrutura na sua totalidade, desde a produção dos 

materiais até ao seu fim de vida, passando pela fase operacional. 

Longe de ser uma tendência passageira, trata-se de uma abordagem 

ambiental e social completamente nova para a construção das 

nossas futuras cidades. Cidades racionais, focadas na convivência 

em comunidade, na sustentabilidade e na conservação dos 

recursos naturais e da biodiversidade. Cidades responsáveis, 

com edifícios mais virtuosos, projetados para proporcionar uma 

melhor performance energética, contribuir para a preservação 

dos recursos,  emitir menos carbono e oferecer maior bem-

estar aos seus ocupantes.

Ter em conta a saúde e segurança dos colaboradores,  profissionais 

da construção e utilizadores finais. Favorecendo produtos não 

irritantes ou com baixo teor de poeira, por exemplo, ou produtos 

mais leves ou fáceis de manusear e instalar, para reduzir o risco 

de lesões musculoesqueléticas.

Materiais mais leves, conteúdo reciclado, edifícios mais saudáveis   

e com menos consumo de energia.

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL NA SAINT-GOBAIN
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Neste sentido, a Saint-Gobain, como 

líder mundial em construção sustentável 

trabalha diariamente na inovação de 

soluções que melhorem o conforto 

térmico, acústico e visual e a qualidade 

do ar interior, através da utilização 

de materiais com baixas emissões de 

compostos voláteis e da utilização de 

ventilação eficiente.

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL COM SAINT-GOBAIN
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IMPACTO DO SETOR 
DA CONSTRUÇÃO NA 
SUSTENTABILIDADE

O setor da construção é, ainda, responsável pelo consumo de 40% das 

matérias-primas mundiais, muitas vezes não utilizadas de forma eficiente.2 

Além da utilização das matérias-primas é, também, importante que exista uma 

preocupação para que os edifícios sejam energeticamente eficientes.

As perdas de energia podem registar valores entre 25% a 30% e são responsáveis 

por 40% do consumo total de energia na Europa e cerca de 30% em Portugal.3

A desocupação e demolição prematuras dos edifícios representam uma taxa 

demasiado elevada. Apenas 20% a 30% do seu potencial tempo de vida útil é 

aproveitado o que representa uma percentagem muito baixa. De acordo com 

os especialistas, 60% dos edifícios que existirão em 2050, a nível mundial, 

ainda não foram construídos.4

Todos estes dados justificam e reforçam a importância da sustentabilidade no 

setor da construção, alertando para a urgência de uma mudança de atitude, 

pois é o setor mais poluente da União Europeia.5

O setor da construção representa

39% das emissões de CO
2
 em todo o mundo1:

      3/4 correspondem à fase de utilização dos edifícios (através do

  aquecimento, energia, ...);

  1/4 resulta dos materiais de construção.

1  2019 Global Status Report for Buildings and Construction (based on IEA data)
2  The Circularity Gap report 2019 
3  Direção Geral de Energia e Geologia
4  C40 Cities
5  Edifícios e Energia

A CONSTRUÇÃO E A SUSTENTABILIDADE
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IMPACTO DO SETOR 
DA CONSTRUÇÃO NA 
SUSTENTABILIDADE
AS NOSSAS ÁREAS DE FOCO

TENDÊNCIAS NA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

SUSTENTABILIDADE PERFORMANCE

MELHOR PARA O AMBIENTE

MELHOR PARA AS PESSOAS MELHOR QUALIDADE

ENERGIA
& CARBONO

PRODUTIVIDADE

SAÚDE &
SEGURANÇA NOS

LOCAIS DE
TRABALHOS

CONFIANÇASAÚDE &
BEM-ESTAR EM

AMBIENTES
FECHADOS

ACABAMENTOS
ESTÉTICOS

RECURSOS
& CIRCULARIDADE

CUSTO DE
PROPRIEDADE

MELHOR VALOR ECONÓMICO

A Saint-Gobain pretende responder às urgências climáticas através da 

implementação de 3 pilares de atuação:

GRUPO SAINT-GOBAIN
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RUMO AO CARBONO ZERO ECONOMIA CIRCULAR SAÚDE E BEM-ESTAR
Descarbonização das operações, tornando 

os processos energeticamente eficientes 

e utilizando matérias-primas alternativas.

Conceito estratégico que assenta na 

redução, reutilização e reciclagem de 

materiais e energia e na utilização de 

novos modelos de negócio

Incitar a construção de edifícios mais 

saudáveis e confortáveis para preservar a 

saúde e o bem-estar dos seus utilizadores.
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MELHOR PARA
O AMBIENTE
ENERGIA & CARBONO

RECURSOS & CIRCULARIDADE
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MELHOR PARA
O AMBIENTE
ENERGIA & CARBONO

ENERGIA VERDE

EMISSÕES DE CO2

ENERGIAS RENOVÁVEIS

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

100%

AUMENTO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

AUMENTO DO USO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

REDUÇÃO DAS EMISSÕES E CARBONO

AS NOSSAS INICIATIVAS

100% da energia que é utilizada nos 

Centros Saint-Gobain em Portugal é 

energia verde.*

No processo de fabrico de vidro 

SGGlass reduzem-se 60% das 

emissões de CO2 ao incorporar-lhe 

resíduos de vidro.

Alguns dos centros produtivos 

Saint-Gobain em Portugal utilizam 

painéis fotovoltaicos para geração 

de energia.  

O vidro SGG CLIMALIT Plus é 

composto por vidro baixo emissivo, 

contribuindo para o isolamento 

termico melhorado, reduzindo assim 

as perdas de energia em 54%.

*A energia verde é produzida através da conversão 

de recursos naturais e fontes renováveis (sol, 

vento, mar, água, biomassa, calor da terra) em 

energia elétrica. Sendo este um recurso natural 

não gera poluição nem gases com efeito de estufa, 

respeitando e preservando o Planeta.

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA SAINT-GOBAIN
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MELHOR PARA
O AMBIENTE
ENERGIA & CARBONO

TRANSPORTES FROTA VEÍCULOS HÍBRIDOS

RECICLAGEM

AS NOSSAS INICIATIVAS

Transporte próprio para distribuição 

de vidro e merchandising na Sekurit 

Service, aproveitando a  viagem 

de regresso para devoluções, 

reaproveitamento de caixas e 

entrega de outros materiais.

1 camião de argila expandida Leca® 

pode transportar o mesmo volume 

de 4 camiões de transporte de areia 

/cascalho.

1 camião de webercol flex lev 

pode transportar o dobro de m2 

aplicados, em relação a um produto 

convencional. 

A Saint-Gobain já utiliza na sua frota 

automóveis híbridos, contribuindo 

para a diminuição da emissão de 

partículas, de gases nocivos e de 

gases com efeito estufa, sendo estes

elementos prejudiciais para o 

ambiente e para a saúde da 

população. Estes são alguns 

exemplos de ações colocadas em 

prática para analisar os consumos 

e melhorados dia após dia.

A utilização de sucata na produção 

dos produtos Saint-Gobain PAM 

(tubagens, acessórios, válvulas, 

tampas…) resulta numa redução 

substancial das emissões de gases 

CO2 bem como na otimização do 

consumo energia.

Otimização de transporte de 

produtos e matérias-primas nos 

Centros  Placo® e Weber, tendo em 

conta  o local de produção e o local 

de venda.

Os meios de transporte privilegiados 

na Saint-Gobain PAM são o ferroviário,

fluvial e marítimo.  Exemplo: a principal 

matéria-prima é transportada por via 

férrea a partir do Leste Europeu.

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA SAINT-GOBAIN
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MELHOR PARA
O AMBIENTE
RECURSOS & CIRCULARIDADE

PRODUTOS COM
MATÉRIAS-PRIMAS RECICLADAS

PRODUTOS COM
MATÉRIAS-PRIMAS NATURAIS

REDUÇÃO DO USO DE RECURSOS NÃO RENOVÁVEIS

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DOCE

MAIOR VIDA ÚTIL E TAXA DE USO

REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS DE 
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO NÃO RECUPERADOS

AS NOSSAS INICIATIVAS

80% das unidades industriais Saint-

-Gobain PAM utilizam mais de 60% 

de materiais reciclados no seu 

processo produtivo.

A argamassa de colagem, webercol flex 

lev, inclui na sua composição mais de 

30% de matérias-primas recicladas, 

que são revalorizadas no produto, em 

vez de serem desperdiçadas. As lãs 

minerais ISOVER - Ecovent VN 03; 

Geowall 34; Arena APTA - têm mais 

de 50% de material reciclado na sua 

composição.

O painel isolante webertherm cork, 

usado no sistema webertherm 

natura, é um aglomerado de cortiça, 
100% natural, em que o próprio 

aglomerante é a “resina” proveniente 

da cortiça. 

REDUÇÃO DE RESÍDUOS

PALETES FSC

MERCHANDISING SAINT-GOBAIN

O processo de fabrico de vidro SGG 

Climalit Plus garante uma redução dos 

resíduos gerados, incorporando-os 

de novo no processo produtivo.

As soluções Saint-Gobain são 

acondicionadas e expedidas para o 

mercado na sua maioria através de 

paletes provenientes de florestas 

sustentáveis [certificação FSC].

Algum do merchandising Saint-Gobain 

é produzido com materiais sustentáveis, 

optando por soluções com menor 

quantidade de plástico ou plástico 

reciclado e com papel proveniente de 

florestas sustentáveis.

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA SAINT-GOBAIN
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MELHOR PARA
O AMBIENTE
RECURSOS & CIRCULARIDADE

As produtos em ferro fundido 

dúctil Saint-Gobain PAM são 100% 

recicláveis e têm uma vida útil nas 

redes de abastecimento de água de 

pelo menos 100 anos.

Os materiais usados no sistema 

webertherm comfort são 100% 

recicláveis e podem ser utilizados 

de forma infinita, desde que 

mantenham a sua estrutura inicial. 

As lãs minerais ISOVER - Ecovent 

VN 03; Geowall 34; Arena APTA -são 

100% recicláveis.

VIDRO SG GLASS

MATERIAIS 100% RECICLÁVEIS

SOLUÇÕES SAINT-GOBAIN

USO OTIMIZADO DE RECURSOS

O vidro SG Glass  é um material 

reciclável e altamente durável.

No processo de fabrico de vidro SG Glass 

a água circula em circuito fechado, sendo 

100% reciclada.

O agregado leve Leca® é um 

produto natural 100% reciclável ou 

reutilizável.

O aço e o alumínio usados nas 

soluções de tetos da Gabelex são 

materiais que podem ser reciclados 

indefinidamente, sem afectar as 

suas qualidades. 

As embalagens usadas em algumas 

soluções Saint-Gobain usam plástico 

reciclado, ou uma menor quantidade de 

plástico e algumas possuem uma menor 

área de impressão.

Nos Centros Glassdrive – Reparação e 

substituição de vidro automóvel – recicla-

se o vidro e faz-se o reaproveitamento 

de frisos provenientes da substituição de 

vidro automóvel. Sempre que possível, 

opta-se pela reparação uma vez que , 

além da redução de custos, reaproveita-se 

o para-brisas e poupam-se recursos, tais 

como colas, frisos, entre outros.

Nos Centros de reparação de vidro 

automóvel GlassDrive subsitituem-

se as caixas de madeira e cartão por 

raques -caixas de metal para o respetivo 

acondicionamento e transporte; no 

transporte próprio de vidro não são 

utilizadas caixas mas sim divisórias em 

metal, instaladas nas viaturas.

AS NOSSAS INICIATIVAS

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA SAINT-GOBAIN
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MELHOR PARA
AS PESSOAS
SAÚDE & SEGURANÇA
NOS LOCAIS DE TRABALHO

SAÚDE & BEM-ESTAR EM 
AMBIENTES FECHADOS
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MELHOR PARA
AS PESSOAS
SAÚDE & SEGURANÇA NOS LOCAIS DE TRABALHO

REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA CONSTRUÇÃO E/OU UTILIZADORES FINAIS A 
SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DURANTE A INSTALAÇÃO.

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS 
PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO

MINIMIZAÇÃO DE RISCOS PARA A SAÚDE

AS NOSSAS INICIATIVAS

A Saint-Gobain trabalha de forma 

contínua no desenvolvimento de 

produtos inovadores que incorporem 

na sua composição matérias-

primas alternativas que reduzam 

o uso de substâncias perigosas, 

minimizando assim os riscos 

para a saúde dos profissionais da 

construção e utilizadores finais dos 

edifícios.

Os sistemas construtivos leves baseados em gesso cartonado da Placo®, 

argamassas prontas a aplicar da Weber e agregados leves de argila expandida 

Leca® contribuem para uma mais fácil utilização em obra evitando lesões 

musculoesqueléticas e eventuais doenças respiratórias.

Os sistemas de despoeiramento, 

instalados em alguns centros Saint-

-Gobain, que consistem na captação 

e reaproveitamento de partículas 

em suspensão, tornam a produção 

mais eficiente e contribuem para a 

redução de riscos e a promoção da 

saúde e bem-estar dos colaboradores.

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA SAINT-GOBAIN
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MELHOR PARA
AS PESSOAS
SAÚDE & BEM-ESTAR EM AMBIENTES FECHADOS

MELHORIA DA QUALIDADE DO AR INTERIOR

MELHORIA DA ACÚSTICA

MELHORIA DO CONFORTO TÉRMICO

MELHORIA DO CONFORTO VISUAL

QUALIDADE AR INTERIOR

PROTEÇÃO DA SAÚDE E
MEIO AMBIENTE

CONFORTO TÉRMICO
E ACÚSTICO

AS NOSSAS INICIATIVAS

A Saint-Gobain produz e comercializa 

soluções com a tecnologia Activ'Air® 

que atuam na limpeza e purificação 

do ar interior, transformando os 

agentes contaminantes da atmosfera 

interior, tais como os COV (compostos 

orgânicos voláteis) e formaldeídos 

em compostos não prejudiciais à 

saúde.

Os blocos Leca® contêm argila 

expandida Leca®, cimento e areia. 

Como esses materiais são inorgânicos, 

não emitem substâncias prejudiciais 

à saúde ou ao meio ambiente.

Os tectos metálicos Gabelex não 

emitem compostos orgânicos 

voláteis (COV) e contribuem para 

as certificações ambientais de 

edifícios.

As soluções construtivas Saint- 

-Gobain, como o vidro ou sistemas 

de isolamento térmico pelo exterior - 

ETICS - contribuem para a eficiência 

energética do edifício bem como o 

seu o conforto térmico e acústico.

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA SAINT-GOBAIN
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CIDADE 
SUSTENTÁVEL 
SAINT-GOBAIN
As cidades têm de se reinventar! Por um lado, uma população mundial crescente 

e cada vez mais urbana, por outro, uma consciência do enorme impacto da 

construção no clima, nos recursos naturais e na saúde. Confrontada com 

múltiplos desafios, a Cidade deve reinventar-se para proporcionar um 

melhor ambiente às gerações futuras.

Para atingir estes objetivos, o edifício deve ser projetado de forma eficiente 

desde o início, considerando a produção dos materiais, a conceção e construção 

de edifícios, etc. Na Saint-Gobain comprometemo-nos com um mundo 100% 

circular com zero emissões de carbono e zero resíduos.  

Numa cidade sustentável Saint-Gobain podemos usar múltiplas soluções das 

nossas mais variadas marcas, em edifícios residenciais uni ou multifamiliares, 

assim como em edifícios não residenciais:

GRUPO SAINT-GOBAIN
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CIDADE 
SUSTENTÁVEL 
SAINT-GOBAIN

Ecophon

Eurocoustic

Gabelex

ISOVER

Norton Clipper

Onebond

Placo®

Glassolutions

ISOVER

Leca®

Norton Clipper

Onebond

Placo®

SGG Climalit

Weber

Chryso

Glassolutions

ISOVER

Leca®

Norton Clipper

Onebond

Placo®

SGG Climalit

Weber

ISOVER

Norton Clipper

Onebond

PAM Building

Glassolutions

Norton Clipper

Norton Winter

Onebond

SGG Climalit

A B C D ESOLUÇÕES
TETOS

SOLUÇÕES
PAREDES

SOLUÇÕES
VIDRO

SOLUÇÕES
PAVIMENTOS

SOLUÇÕES
CONDUTAS

A

C

E

D

B

GRUPO SAINT-GOBAIN
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CIDADE 
SUSTENTÁVEL 
SAINT-GOBAIN

Glassolutions

ISOVER

Leca®

Norton Clipper

Onebond

SGG Climalit

Weber

Chryso

Glassolutions

ISOVER

Leca®

Norton Clipper

Onebond

Placo®

SGG Climalit

Weber

Ecophon

Eurocoustic

Gabelex

Norton Clipper

Onebond

Placo®

Leca®

Norton

Glassolutions

ISOVER

Leca®

Norton Clipper

Onebond

Placo®

SGG Climalit

Weber

Leca®

PAM Building

Leca®

Glassolutions

Norton Clipper

Norton Winter

Onebond SGG 

Climalit

Glassolutions

ISOVER

Leca®

Norton Clipper

Onebond

Placo®

SGG Climalit

Weber

ISOVER

Norton Clipper

Onebond

PAM Building

A

F

B

G

C

H

D

I J

E
SOLUÇÕES
TELHADOS 
COBERTURAS

SOLUÇÕES
PAVIMENTOS

SOLUÇÕES
CONDUTAS

SOLUÇÕES
TETOS

SOLUÇÕES
JARDIM

SOLUÇÕES
PAREDES
INTERIORES/
DIVISÓRIAS

SOLUÇÕES
FACHADAS

SOLUÇÕES
INFRAESTRUTURAS

SOLUÇÕES
JARDIM DE
CHUVA / VALA 
DRENANTE

SOLUÇÕES
EM VIDRO PARA 
JANELAS E 
FACHADA

AB

C

D

E

F

G

H

I

J

GRUPO SAINT-GOBAIN
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SAINT GOBAIN PORTUGAL

www.saint-gobain.pt

https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-portugal/
https://www.instagram.com/saintgobain_pt
https://www.youtube.com/c/SaintGobainPortugal
https://www.saint-gobain.pt/



