
Um programa que apoia 
os seus projectos



Porquê BMI RoofPro

Ao contrário de outros fabricantes, a BMI desenvolve 
e produz toda a gama de soluções possíveis para a 
impermeabilização de coberturas: membranas betuminosas, 
sintéticas, líquidas, telhas cerâmicas, telhas em telhas em 
cimento e telhas metálicas. 

Criámos o programa BMI RoofPro para:  
• Ajudar elevar os níveis de conhecimento sobre os 

produtos e métodos de instalação de todos os tipos de 
sistemas de cobertura com especial atenção para as 
tecnologias mais recentes.

• Asegurarnos de que todos los propietarios tengan una 
total confianza en su proyecto de cubiertas y saquen el 
máximo partido de su inversión, siempre con la máxima 
garantía.

O nível de adesão de cada empresa instaladora de coberturas depende da 
competência dos seus colaboradores, do número de cursos realizados na 
BMI Academy, do seu interesse nos produtos e soluções da BMI, e do nível 
de satisfação dos proprietários dos edifícios com trabalhos realizados.

Todos os membros do programa BMI RoofPro podem oferecer garantias 
sólidas para os produtos e sistemas, mas apenas os membros Elite podem 
oferecer a nossa Solution Guarantee que, para além de abranger os 
materiais, também abrange a qualidade da mão-deobra nos trabalhos de 
instalação.

Oferecemos vantagens comerciais em cada nível, que visam potenciar o 
crescimento comercial de cada empresa instaladora com a finalidade de 
garantir os mais elevados padrões de qualidade nos sistemas de cobertura.

Benefícios
O programa BMI RoofPro, composto por dois níveis, ajuda as empresas 
instaladoras de todos os tipos e dimensões a alcançar o máximo nível de 
excelência.



Promoção ampla e profissional dos seus negócios
Os proprietários e projetistas encaram o programa BMI RoofPro como o 
ponto de referência para encontrar as melhores empresas instaladoras 
para os seus trabalhos de instalação de coberturas. BMI RoofPro, facilita 
a promoção do negócio das empresas instaladoras de uma forma mais 
profissional e atrativa.

O programa BMI RoofPro traz a credibilidade e confiança de pertencer a uma 
rede de instaladores de qualidade, com capacidade para desenvolverem 
projetos de coberturas do mais alto nível.

Formação de qualidade para instaladores e gestores
O programa BMI RoofPro proporciona aos seus instaladores 
ter acesso a formação de alta qualidade que visa aumentar 
os seus conhecimentos sobre toda a gama de sistemas e 
tecnologias de coberturas. Quanto mais elevado for o nível 
de formação dos instaladores, melhor será a empresa 

A formação, tanto prática como teórica, ajudará os 
instaladores a ter um conhecimento profundo dos 
Sistemas BMI.

Como pertencer ao programa 
BMI RoofPro ajuda as empresas 
instaladoras a desenvolver os seus 
negócios



Partilhar e adquirir conhecimentos
O programa BMI RoofPro permite às empresas 
instaladoras de coberturas contactar entre 
si com vista a promover uma abordagem 
colaborativa que permite a partilha de 
conhecimentos, de boas práticas e de soluções 
para os problemas. o melhor da indústria reunido 
num só programa.

Gestão mais eficiente dos projetos
Utilizando o portal BMI InTouch, os instaladores 
acedem a ferramentas gratuitas que permite 
gerir os seus projetos desde o início até à 
emissão das garantias.

Acesso a mais e melhores garantias
Os membros do programa BMI RoofPro 
adquirem uma vantagem competitiva real graças 
às PRODUCT GUARANTEES, que garantem o 
funcionamento correto do produto, e às SYSTEM 
GUARANTEES, que garantem a durabilidade 
contra a infiltração de água e a resistência à 
intempérie, e que cobrem falhas no sistema 
ou nos materiais que o constituem. Também 
podem aceder às SOLUTION GUARANTEES 
que melhoram as SYSTEM GUARANTEES ao 
abrangerem também as falhas relacionadas com 
mão-de-obra durante a instalação.

Assistência Técnica
BMI RoofPro trabalha lado a lado com BMI, o 
nosso departamento técnico que colabora 
ativamente com os membros RoofPro para a 
óptima definição dos Sistemas BM e os seus 
projectos.



BMI RoofPro: um programa com 
vantagens para projetistas, 
promotores e proprietários 
de imóveis

Instalar uma cobertura recorrendo a um membro do programa 
BMI RoofPro é sinónimo de segurança e tranquilidade. 
Explicamos porquê:

Temos um compromisso com a 
formação: BMI Academy
• Os instaladores do programa BMI RoofPro 

contam com certificação e formação com 
base nos seus conhecimentos e experiência. 
Membros do programa recebem formações, 
tanto teóricas como práticas, sobre os 
diferentes sistemas da BMI e sobre outros 
domínios como, por exemplo, segurança, 
gestão projetos, etc.

• Organizamos formações e seminários para 
projetistas

• Promovemos um ponto de encontro e 
aprendizagem partilhado por instaladores, 
proprietários e projetistas

Os instaladores do programa BMI 
RoofPro apostam nos Sistemas de 
Construção
• Pela sua eficiência comprovada, que serve de 

base para a melhoria da eficiência energética 
dos edifícios

• Pela sua agilidade na instalação, melhorando 
os tempos de instalação quando 
comparados com outras soluções existentes 
no mercado

• Pela sua eficácia na instalação, minimizando 
os problemas que possam surgir durante a 
execução dos trabalhos

Apoiamos as equipas de projeto
• Estamos envolvidos nos projetos desde a 

sua conceitualização

• Colaboramos com os proprietários e 
promotores no processo de avaliação do 
projeto adequado para a sua cobertura

• Acompanhamos a evolução do projeto até à 
redação final do mesmo

Oferecemos apoio técnico contínuo 
com o BMI Expert
• Desde o início do projeto, na sua fase de 

conceção

• Durante a execução do projeto, através de 
visitas e inspeções ao local. Fazemos a 
supervisão da correta instalação das nossas 
soluções e a perfeita resolução dos pontos 
singulares da cobertura



Damos garantia da mão-de-obra 
através da nossa Solution Guarantee
• Apenas os membros Elite do programa BMI 

RoofPro podem oferecer esta garantia inovadora, 
única no setor, que abrange não só os produtos, 
como a sua instalação

• A BMI realiza uma verificação completa do trabalho 
durante o processo de geração da garantia, 
exigindo provas fotográficas da correta instalação 
dos sistemas e realizando inspeções no local 
durante o processo

• Entregamos um documento de garantia ao 
proprietário e à empresa instaladora

Avaliamos a satisfação dos clientes dos 
nossos instaladores BMI RoofPro
• Apenas os instaladores com os melhores 

resultados ao nível da satisfação dos clientes 
podem alcançar o nível Elite do programa BMI 
RoofPro

A nossa ferramenta BMI InTouch está 
disponível também para projetistas e 
promotores
• Entre outras funcionalidades, pode aceder a toda a 

informação relacionada com o nosso programa de 
formação, de modo a poder escolher as datas nas 
quais poderá frequentar os vários cursos que 
disponibilizamos através da BMI Academy 



BMI Portugal CT Cobert Telhas S.A.
Estrada Nacional 361-1
Outeiro da Cabeça
2565-594 Torres Vedras

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
sac@bmigroup.com
261 920 005

Apoio Técnico
apoio.tecnico@bmigroup.com

Estamos presentes na Península Ibérica com uma forte rede comercial 
especializada em soluções para coberturas planas e inclinadas. Além disso, 
contamos com seis fábricas, situadas em Espanha e Portugal, que contam 
com os sistemas tecnológicos mais avançados e que produzem telhas que 
são uma referência de qualidade em todo o mundo. O nosso compromisso 
com o desenvolvimento tecnológico, a construção sustentável e a eficiência 
energética traduz-se no nosso envolvimento em inúmeros projetos e em 
colaborações com as principais associações do setor.bmigroup.com/pt


