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Indústria de tintas e revestimentos fornece suporte crítico durante a pandemia

A indústria de tintas e revestimentos continua a fornecer produtos críticos em resposta aos
desafios colocados pela atual pandemia. Os nossos associados representam mais de 80% do
volume de tintas e revestimentos em Portugal e farão tudo o que puderem para apoiar a saúde
e o bem-estar dos seus clientes em todos os níveis da sociedade, mas sempre em estrito
cumprimento das condições de trabalho recomendadas para garantia da saúde dos seus
próprios colaboradores. A indústria de tintas apoia uma série de setores comerciais e industriais
que exigem a produção de inúmeros produtos que são fundamentais para manter
continuadamente as operações dos seus negócios, e a sustentabilidade da economia e de
serviços públicos, como sejam a manutenção de infraestruturas.
A APT congratula-se pela decisão do governo, por entender o papel crítico das cadeias de
fornecimento e a importância dos materiais fornecidos pela indústria de tintas ao incluir na lista
de "serviços essenciais" a comercialização deste tipo de produtos.
No entanto, à semelhança do que sucede em outros países europeus, a APT recomenda que se
avalie a inclusão desta indústria na lista de indústrias essenciais ao funcionamento do país, na
medida em que esta classificação permitiria em caso de agravamento das medidas restritivas,
como por exemplo sucedeu em Espanha, que se garanta, por exemplo, a manutenção de
infraestruturas, bem com de outras obras que estão a decorrer e que não podem ser suspensas
sob pena de elevados impactos ambientais, sociais ou económicos.
Revestimentos antibacterianos e facilmente limpos são usados em hospitais, centros de dia,
lares de idosos e outros pontos de contato importantes ajudando a prevenir e controlar
bactérias e doenças associadas.
Outros exemplos dos produtos críticos e essenciais fornecidos pela indústria de tintas e
revestimentos destinados a outras indústrias e ao público em geral incluem:
•

Revestimentos impermeáveis, essenciais para a proteção exterior de novos edifícios,
prevenindo o aparecimento de fungos e algas tão indesejáveis para as doenças
respiratórias. Este tipo de produtos é também utilizado na renovação de instalações
existentes, incluindo asilos, hospitais e outras áreas onde a saúde pública é de grande
preocupação.
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•

Os produtos da indústria de tintas e revestimentos são essenciais para uso em casas,
hospitais, lares de idosos e centros de reabilitação para incentivar superfícies limpas,
mas também na infraestrutura de transporte para garantir a circulação segura da
população e do comércio. Muitos desses revestimentos incluem características de
desempenho especiais que ajudam a promover a limpeza nos ambientes de cozinhas e
de casas de banho.

Neste sentido, e durante as próximas semanas e meses, a indústria de tintas e revestimentos
continuará a prestar uma especial atenção a todos os requisitos relacionados com os desafios
atuais da pandemia e estará empenhada na procura de soluções para as necessidades de novos
revestimentos funcionais e outras abordagens, que melhor ajudem a sociedade atual e futura.

P’la Direção
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