Entrevista
Jorge Pombo I Diretor de Marketing e Desenvolvimento da Imperalum
Comité Técnico, ocupa também a função de
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A Imperalum, com sede e fábrica no Montijo,
está presente em todo o território nacional,
apoiando localmente o mercado através das
suas delegações no Porto, em Coimbra, em
Lisboa e Olhão. O seu crescimento abarcou
há muito mercados de exportação com
maior incidência no nosso vizinho ibérico e
outros países europeus, a par com países
africanos, de expressão portuguesa e não
só, tendo ainda alguns negócios com clientes do lado de lá do atlântico. O crescimento
por aquisição surge em 2003 com a compra
da RUC, que era, à época, a segunda maior
empresa nacional do sector, consolidando
dessa forma a liderança do mercado nacional.
COMO SE COMPÕE A VOSSA GAMA DE PRODUTOS?
EXISTE ALGUM EM PARTICULAR QUE GOSTASSE DE
DESTACAR?

COMO DESCREVERIA A EMPRESA E A SUA ATIVIDADE?
Apresentando-se com a missão de contribuir de forma eficiente, sustentável e duradoura para a qualidade de vida das edificações, a Imperalum, fundada em 1968,
foi a primeira empresa em Portugal a produzir membranas betuminosas de impermeabilização, tendo sido precursora a
nível mundial na modificação de betumes
asfálticos no sentido de adequar esta
matéria-prima às mais exigentes necessidades do mercado.
No resultado do desenvolvimento de produtos e sistemas focados no conforto, na
sustentabilidade e na eficiência energética, a empresa, oferece ao mercado uma
vasta gama de soluções nas áreas da
impermeabilização, isolamento térmico e
acústico, drenagens e geotêxteis.
Primando pela inovação, a Imperalum foi
pioneira em Portugal na modificação de
betumes para impermeabilização, na promoção do conceito de isolamento térmico
e na divulgação sistemática junto da
comunidade técnica nacional procurando
com a Academia Imperalum transformar
conhecimento em valor. Foi também a
Imperalum a primeira empresa nacional do
sector a obter a credenciação dos seus
sistemas de impermeabilização junto do
LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil - através da publicação dos Do-
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cumentos de Homologação, hoje Documentos de Aplicação, que continuam a
constituir um referencial para a comunidade técnica nacional.

A Imperalum produz na sua unidade industrial do Montijo, membranas betuminosas de
impermeabilização, membranas acústicas e
emulsões betuminosas, disponibilizando
igualmente ao mercado e sob contratos de
produção em colaboração com entidades
externas, uma gama completa de isolamentos térmicos e acústicos, drenagens e geotêxteis.

A qualidade e competitividade sempre nortearam esta empresa que obteve a certificação ISO 9001 para o seu sistema de gestão de qualidade em 1994, obteve a certificação ISO 14001 para o seu sistema de
gestão ambiental em 2005, tem implementados instrumentos de gestão estratégica
que lhe granjearam a atribuição de galardões de gestão empresarial, dos quais destacamos o PME líder.
No seu percurso de rigor técnico e apego à
normalização, a Imperalum é desde 1990
ONS - Organismo de Normalização Sectorial, por protocolo assinado com o IPQ Instituto Português da Qualidade, pelo que
tem sido parte ativa no desenvolvimento
das normas europeias e respetiva adoção
no acervo normativo nacional, das quais se
destacam as normas harmonizadas necessárias à marcação CE dos produtos de
impermeabilização.
Conscientes da importância da interação
com o nosso sector industrial e comercial, a
Imperalum é sócia da APCMC - Associação
Portuguesa dos Comerciantes de Materiais
de Construção, integrando o seu Conselho
Consultivo e é membro da EWA - European
Waterproofing Association, onde para além
de fazer parte do Conselho Diretivo e do

Na área das impermeabilizações e das três
gamas de membranas de betumes APP e uma
gama de membranas de betumes SBS, destacamos as membranas de betume APP AVANCE®, POLYPLAS®, POLYSTER® e POLYXIS®,
pela notoriedade e credibilidade que há muito
conquistaram junto dos intervenientes no mercado e que constituem a referência das impermeabilizações em Portugal.
Como complemento às impermeabilizações,
a Imperalum é responsável pela oferta de
geotêxteis IMPERSEP® e pelas mantas drenantes AGUADRAIN®.

Já ao nível dos isolamentos térmicos, a
renovada gama de poliestireno extrudido
IFOAM® é acompanhada por uma gama
recentemente alargada de placas de poliisocianurato PIRMATE®, comercializando a
empresa também materiais de isolamento
térmico em lã de rocha, em perlite expandida e em espuma fenólica.
Na área dos isolamentos acústicos e a par
com a comercialização das mantas IMPERIMPACT®, a Imperalum fabrica as membranas IMPERACOUSTIC® e IMPERSOM®
para aplicações em edifícios e diversas
membranas acústicas para outras indústrias.

euros para medidas de aumento da eficiência
energética a implementar até 2026, cujos programas estarão focados na habitação, edifícios públicos e serviços.
Algumas destas verbas já começaram a chegar ao mercado através do programa
Edifícios Mais Sustentáveis, que já vai na
segunda fase e que implicará um impacto
imediato na economia de cerca de 30 milhões
de euros e também através do programa de
Vales de Eficiência Energética, promovidos
de forma a combater a pobreza energética,
que em Portugal atinge cerca de 18% dos
portugueses, colocando-nos no 4º país da
Europa com as casas mais frias.

Mas mais do que falar de produtos, na
Imperalum preferimos falar de sistemas e
sobretudo de soluções. Neste âmbito estamos a desenvolver o conceito das Soluções com Futuro, no sentido de dar resposta aos desafios de conforto, sustentabilidade e eficiência energética na construção.
Destacam-se neste âmbito o sistema de
COBERTURAS VERDES credenciados
pelo LNEC através da emissão de um
Documento de Aplicação, o sistema de
REABILITAÇÃO DE COBERTURAS DE
FIBROCIMENTO, sem necessidade de
remoção do fibrocimento e sem necessidade de interrupção da atividade nos edifícios
durante as obras, as soluções de PROTEÇÃO AO GÁS RADÃO integrando a membrana IMPERVAP®, a disponibilidade de
SOLUÇÕES FOTOVOLTAICAS com painéis de película fina (apenas 2 mm) permitindo a sua aderência direta a membranas
de impermeabilização, ou ainda a disponibilidade do sistema ROOF CONSOLE®
para a fixação segura e estanque de equipamentos como painéis fotovoltaicos e
outros, sobre coberturas com membranas
de impermeabilização. São ainda de destacar as soluções de coberturas comerciais e
industriais, e não só, com sistemas leves de
isolamento térmico e impermeabilização
com acabamento a granulado de ardósia
branca, com elevada capacidade de refletância solar e com possibilidade adicional
de capacidades fotocatalíticas, capazes de
despoluição do ar à sua volta.
DE QUE FORMA O PLANO DE RECUPERAÇÃO E
RESILIÊNCIA, NOMEADAMENTE OS APOIOS
DESTINADOS A MELHORAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS, PODEM CONTRIBUIR
PARA REFORÇAR A LIQUIDEZ DAS EMPRESAS,
TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DA CONTINUIDADE DA SUA ATIVIDADE ECONÓMICA E DO
EMPREGO?

O Plano de Recuperação e Resiliência
prevê uma dotação de 620 milhões de

Sabendo que só 10% dos edifícios em
Portugal tem um bom desempenho energético e que 30% do consumo de energia em
Portugal provem dos edifícios, naturalmente que há um enorme potencial de melhoria, a qual, aliada às verbas acima mencionadas, criará uma dinâmica no mercado da
construção em geral e da reabilitação em
particular, tendo como consequência natural uma melhoria de liquidez das empresas.
A Imperalum conta no seu portfolio com
produtos e sistemas que são elegíveis para
os programas mencionados, destacando
as COBERTURAS VERDES e os isolamentos térmicos das gamas IFOAM® e PIRMATE® e estamos preparados para intensificar
o apoio técnico prestado aos projetistas
nacionais.
O NOVO PLANO DE AÇÃO PARA A ECONOMIA
CIRCULAR DA COMISSÃO EUROPEIA TEM COMO
PRINCIPAL OBJETIVO O PACTO ECOLÓGICO
EUROPEU, FOCADO PARA O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL, PROPONDO MEDIDAS A APLICAR AO LONGO
DE TODO O CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS, PREPARANDO A ECONOMIA PARA UM FUTURO VERDE. DE
QUE FORMA ESTÁ A EMPRESA A PREPARAR-SE
PARA IMPLEMENTAR ESTAS MEDIDAS?

No caso concreto da atividade da Imperalum
e no ecossistema em que se insere, destacamos duas estratégias incluídas no Pacto
Ecológico que são o Plano de Ação para a
Economia Circular e a Vaga de Renovação.
Relativamente à Economia Circular as
empresas terão de conduzir os seus recursos e tecnologias de forma a conceber produtos que durem mais tempo, sejam mais
fáceis de reutilizar, reparar e reciclar e que
incorporem, tanto quanto possível, materiais
reciclados em substituição de matérias-primas virgens, em articulação com políticas
industriais de redução, da utilização dos
recursos naturais, da produção de resíduos,
dos consumos energéticos e que recorram a
uma maior utilização de energias renováveis.

Na Imperalum, ambiente e sustentabilidade
são conceitos há muito praticados, e evidenciados, nomeadamente pela obtenção da certificação ISO 14001, em 2005. A empresa integra
práticas de redução e conversão energética,
políticas de redução de resíduos, promove a
melhoria do seu desempenho ambiental com
base na avaliação de ciclo de vida dos materiais que produz, em particular recorrendo a
matérias-primas não virgens e que permitem,
como exemplo, produzir membranas betuminosas com uma taxa de incorporação de mais de
10% de reciclados/recuperados. A colaboração
com a indústria europeia para a elaboração
conjunta da EPD - Declaração Ambiental de
Produto - para as membranas betuminosas de
impermeabilização, registada desde 2013, e a
participação no projeto europeu LCiP - Life
Cycle in Practice - promovido pelo LNEG e que
lhe valeu um prémio na categoria de informação e comunicação da sustentabilidade, são
sinais dessa atuação e preocupação.

O Pacto Ecológico Europeu compromete-nos
ao alcance da meta da neutralidade climática até 2050. Naturalmente que a concretização deste objetivo exigirá uma transformação da sociedade e da economia europeias, de forma transversal a todas as atividades.
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Na dimensão da Vaga de Renovação, isto
é, a intensificação dos esforços de renovação em toda a EU, a Imperalum desempenha um papel importante no mercado
nacional pela sua ação sistemática de promoção e apoio técnico a projetistas, construtores, instaladores, donos de obra e
consumidores, nas áreas da impermeabilização e isolamentos, essenciais para
reduzir os consumos energéticos nos edifícios, contribuir para o combate à pobreza
energética e diminuir a emissão de gases
com efeito de estufa.
A Imperalum quer associar-se a esta Vaga
de Renovação através da promoção de
Soluções com Futuro, das quais destacamos as Coberturas Verdes e as Membranas
Fotocatalíticas e de elevada refletância.

eletrónico e em 1997 lançámos o site da
Imperalum na internet. Em 2000 implementámos o nosso primeiro sistema de automação
industrial.

trimestre de 2020, período inicial da pandemia,
tem mantido um crescimento regular em todos
os trimestres, estimando um crescimento de
dois dígitos para o global do ano de 2021.

A transição digital tem sido um percurso contínuo e cada vez mais presente no nosso quotidiano. Implementámos em 2018 um moderno sistema de automação industrial com integração à gestão de informação, aderimos à
faturação eletrónica de forma a eliminarmos
papel e procedimentos administrativos redundantes e em 2019 lançamos as bibliotecas
BIM, uma ferramenta digital poderosa no
apoio à arquitetura e engenharia para a revolução 4.0 em curso na construção.

Já para o ano 2022 queremos continuar a
crescer acima dos valores estimados para o
mercado da construção em Portugal, o que
nos estimula a continuar a crescer pela via
da inovação e qualidade, quer na oferta de
produtos e sistemas quer na permanente
procura das melhores formas de servir os
nossos clientes e parceiros.

A disponibilização na empresa de novas ferramentas de trabalho colaborativo estava já
em curso aquando do advento da COVID, a
qual transformámos numa oportunidade para
acelerar o uso de novos métodos de comunicação que facilitaram o teletrabalho e as reuniões à distância, assim como a realização de
ações em plataformas de webinar, fazendo
todas estas ferramentas hoje já parte das
nossas práticas de gestão.
QUAIS AS PERSPETIVAS PARA O FUTURO?

A DIGITALIZAÇÃO É UMA OPORTUNIDADE PARA AS
EMPRESAS SE TORNAREM CADA VEZ MAIS COMPETITIVAS NO MERCADO. DE QUE FORMA ESTÁ A
EMPRESA A ADAPTAR-SE A ESTA NOVA REALIDADE?
A Imperalum cedo se apercebeu da importância da digitalização como fator crítico de
competitividade.
Desde logo e já no início da década de 90 do
século passado disponibilizámos aos prescritores nacionais as nossas bibliotecas de
pormenores técnicos em formatos CAD, primeiro em disquete e mais tarde em CD. Em
1995 iniciámos a comunicação por correio
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Ao olharmos para as estimativas de crescimento da construção em Portugal, a indicar
cerca de 3,1% para o ano 2022, muito similar
ao índice de 2021 ou representando uma evolução ligeiramente superior, encaramos o próximo ano de uma forma desafiante, tendo em
atenção as incertezas que ainda existem, quer
quanto à efetiva debelação da pandemia, quer
relativamente à estabilização do cenário de
falta de matérias-primas a nível mundial e ao
aumento em dimensão anormal, do custo de
muitos materiais, que se vive desde o início
deste ano e ainda sem fim à vista.
No entanto e pese embora as condicionantes
referidas, a Imperalum, com a exceção do 2º

Nesse sentido continuaremos a aprofundar o
processo de transformação digital em curso
na empresa a par com a constante procura
de soluções centradas em princípios de sustentabilidade e eficiência energética, tanto ao
nível da nossa própria atividade, de onde
destacamos por exemplo a conversão gradual da frota automóvel para veículos elétricos e/ou híbridos plug-in e a instalação de
uma central fotovoltaica nas nossas instalações fabris, como ao nível da nossa oferta de
soluções, destacando aqui a inclusão na
gama de produtos da empresa de painéis
fotovoltaicos de película fina, produzidos
com a tecnologia CIGS assim como a oferta
de membranas de impermeabilização com
capacidade fotocatalítica, capaz de decompor o ar poluído das nossas cidades em
substâncias não tóxicas, contribuído para
uma atmosfera mais limpa.

