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O PROJETO

A Cidade da Cultura da Galiza acolhe o Edifício Fontán, onde 
está integrada a Agência para a Garantia da Qualidade no 
Sistema Universitário Galego, o Consórcio Inter-Universitá-
rio da Galiza - o centro nevrálgico da gestão conjunta das 
três universidades - e o Centro Europeu de Investigação em 
Paisagens Culturais - o primeiro em Espanha dedicado ao 
estudo da paisagem e do património cultural.

Esta infra-estrutura funcional, integrada, sustentável e fle-
xível, é um dos exemplos mais marcantes da arquitetura 
contemporânea, que pode ser visitada na Cidade da Cultura 
da Galiza.

Enquadramento
O projeto de construção da Cidade da Cultura da Galiza nasceu em 
1999 quando a Junta da Galiza lançou um Concurso Internacional de 
Arquitetura para a sua construção no Monte Gaiás em Santiago de 
Compostela.
Este complexo cultural é constituído por 6 grandes edifícios desti-
nados ao fomento da cultura e da língua da Galiza, uma região do 
norte de Espanha.

Hemeroteca
Dispõe de uma ampla sala de leitura, uma área de exposição, arquivo 
e centro de conservação.

Biblioteca
A Biblioteca desenvolve-se em 6 níveis.

Teatro da Música
Acolhe um grande auditório com capacidade para 1580 pessoas e 
outro de menor capacidade para cerca de 500 pessoas. Para além 
disso tem também dispõe de espaços auxiliares: camarins, oficinas, 
salas de ensaios, vestiários e cafetaria.

Novas Tecnologias
Orientada para a melhoria e formação contínua dos profissionais e 
para a capacidade competitiva das empresas, que desenvolvem a 
sua actividade no contexto tecnológico.

Museu da História
Edifício de uso cultural que mostra uma síntese da história da Galiza 
e da sua gente. O edifício, com uma altura total de 25 m, está dis-
tribuído por 6 níveis.

Serviços Centrais
Pensado para reuniões de grandes grupos, conta com uma sala de 
conferências para 200 pessoas e um salão de congresso para 300 
pessoas, para além de escritórios.
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PROJETO
 ́ Tipo de trabalho: Pavimentos
 ́ Estado inicial: Laje de Betão armado 
 ́ Sistema escolhido:  
Sika Comfortfloor® PS-65

 ́ Empreiteiro: Okana-21 SL
 ́ Localização: Espanha



PERFIL CORPORATIVO

A SIKA PORTUGAL SA, sediada em Vila Nova de Gaia, é uma empresa do grupo suíço SIKA AG que exerce a sua atividade na produção e comercialização de soluções e produtos químicos da marca 
SIKA® para a construção e indústria.
O grupo SIKA tem uma história de sucesso de inovação nessas tecnologias, sendo permanente a busca de novos níveis de excelência para os seus produtos e soluções.
Os seus 7 mercados-alvo no âmbito da construção e obras públicas são: Acabamentos de Edifícios, Betão, Coberturas, Colagens e Selagens, Impermeabilizações, Pavimentos e Reabilitação. O mercado-
alvo indústria, com grande relevância no segmento automóvel, tem também um papel preponderante na atividade da SIKA PORTUGAL.
As gamas de produtos e soluções da Sika para a construção apresentam aditivos de alta qualidade para betão, argamassas especiais, selantes e adesivos, reforço de materiais, sistemas de reforço 
estrutural, pavimentos industriais e decorativos, impermeabilizantes, assim como revestimentos de impermeabilização para coberturas. No setor das soluções para a indústria, a Sika fornece várias 
indústrias de transformação (automóveis, autocarros, camiões, produção ferroviária, energia solar, energia eólica e tecnologias para fachadas envidraçadas e ventiladas).
Nas suas instalações fabris, em Ovar, a SIKA produz adjuvantes para betão, aditivos, pavimentos, revestimentos e tintas decorativas, impermeabilizantes e butílicos que se destinam a ser 
comercializados no mercado nacional e no mercado de exportação. Em Portugal a Sika conta com mais de 350 pontos de revenda das suas soluções e produtos, através da sua rede de parceiros de negócio.
A SIKA está presente nos 5 continentes, em 101 países e é líder mundial no fornecimento de produtos químicos de colagem e selagem, amortecimento acústico automóvel, proteção e reforço estrutural. 
Reflete em todos os seus produtos e serviços, os seus valores e princípios de gestão: CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR, CORAGEM PARA INOVAR, SUSTENTABILIDADE E INTEGRIDADE, AUTONOMIA 
E RESPEITO e GESTÃO POR RESULTADOS. O espírito da companhia é enfatizado pelo slogan corporativo: ‘A Construir Confiança’.
Desde 2015, a Sika fez 25 aquisições, abriu 11 novas subsidiárias nacionais e 44 novas fábricas. Nesse contexto, a inovação é um dos pilares da estratégia de crescimento da Sika, com 425 novas patentes 
registadas e 21 centros tecnológicos globais em todo o mundo. A Sika está comprometida com o desenvolvimento sustentável porque na sua estratégia de sustentabilidade a empresa tem o objetivo 
de criar valor de longo prazo para pessoas e meio ambiente, enquanto adota uma abordagem moderada e sustentável na utilização dos recursos. 
Em 2019, a Sika ganhou o Swiss Technology Award pelo novo desenvolvimento de uma inovadora tecnologia de adesivo.
A Sika produz atualmente em todo o mundo em mais de 300 fábricas. A empresa emprega mais de 25.000 pessoas e gerou um volume de negócio global em 2020 cerca de CHF 7,9 mil milhões.

São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

PAVIMENTOS SIKA®
CONHEÇA AS SOLUÇÕES

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113 . 4400-292 V. N. Gaia - Portugal
Tel.: +351 22 377 69 00 (Chamada para rede fixa nacional)
info@pt.sika.com . www.sika.pt
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