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Sistemas Solares Térmicos em debate no IST 
 

Vulcano participa na Green Week  
do Instituto Superior Técnico de Lisboa 

 

Marca portuguesa salienta benefícios das soluções solares térmicas na redução do consumo 

energético e preservação do meio ambiente  

 

Lisboa, 6 de Abril de 2011 - A Vulcano, marca líder em soluções de água quente e solar térmico, irá 

participar hoje na IST Green Week, onde apresentará uma palestra subordinada ao tema “Sistemas 

Solares Térmicos, um contributo para a sustentabilidade”. A iniciativa, promovida pelo BEST Lisboa no 

Instituto Superior Técnico de Lisboa (IST), pretende sensibilizar os estudantes para a aposta nas áreas 

estratégicas da sustentabilidade e ambiente.  

 

Durante esta semana, o IST recebe representantes de várias empresas que irão partilhar com os 

alunos da instituição conhecimentos técnicos e a sua experiência em áreas estratégicas relacionadas 

com as energias renováveis e tecnologias amigas do ambiente.  

 

A palestra Vulcano terá lugar hoje, às 16h30, no Complexo Interdisciplinar do IST e terá como objecto 

os sistemas solares térmicos da marca portuguesa, que permitem poupar, em média, 75% da energia 

necessária ao aquecimento de águas, dado que recorrem a energia solar, uma energia limpa, 

inesgotável e gratuita. Recorde-se que o aquecimento de águas de uma habitação média representa 

50% do consumo energético total, o que reforça o impacto da utilização da energia solar térmica.  

 

Para Nadi Batalha, coordenadora de marketing da Vulcano, “A Vulcano tem vindo a colaborar com 

várias universidades e instituições escolares com o objectivo de promover o conhecimento e a 

partilha de boas práticas nas áreas da sustentabilidade e energias renováveis. Acreditamos que 

é importante incentivar a aposta nestas áreas estratégicas, tanto a nível de investigação 

académica como a nível de saídas profissionais e que isso irá contribuir decisivamente para 

tornar o país mais competitivo nestas matérias.” 

 

Este evento está a ser organizado pelo BEST (Board of European Students of Technology), uma 

organização europeia com 22 anos, que tem como principal objectivo promover a Europa aos 

estudantes de tecnologia. O BEST Lisboa é um dos membros fundadores e está sediado no Instituto 

Superior Técnico. 
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Sobre a Vulcano 
 
Fundada em Portugal em 1977, a Vulcano oferece as melhores soluções de água quente, com uma 
gama de produtos para consumo sanitário e utilizações domésticas e para aquecimento central em três 
segmentos: Esquentadores e Termoacumuladores, Aquecimento Central e Solar. Desde a aquisição 
pelo Grupo Bosch em 1988, a marca Vulcano é produzida pela Bosch Termotecnologia S.A., actual 
denominação da unidade de Aveiro, ex-Vulcano Termodomésticos SA líder do mercado europeu desde 
1992, terceiro produtor mundial de esquentadores, e centro de competência da Robert Bosch para este 
produto (água quente).  
Uma das áreas prioritárias de actuação da Vulcano é a utilização de energias renováveis, 
nomeadamente a energia solar. A energia solar pode ser utilizada para obter o calor necessário para 
aquecer a água, com fins domésticos, piscinas ou fins industriais e dar apoio aos sistemas de 
aquecimento central. 
 
Para mais informações visite www.vulcano.pt  
 
 
 
 


