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Marcas portuguesas unem-se em acção de solidariedade social 
 

Vulcano alia-se à Campanha “Energia Solidária” da  

Fundação Galp Energia 
 

Iniciativa visa contribuir para a melhoria as condições de bem-estar das IPSS's carenciadas dos 

distritos Lisboa e Setúbal 

 

Lisboa, 18 de Outubro de 2010 – A Vulcano, marca líder em soluções de água quente e solar térmico, 

associou-se à “Campanha Energia Solidária”, promovida pela Fundação Galp Energia, em parceria com 

a Gás Natural Gás&Power – Galp Energia, no âmbito dos serviços Natural Comfort. A iniciativa 

pretende apoiar as IPSS mais carenciadas dos distritos de Lisboa e Setúbal, através da doação de 

diversos equipamentos gasodomésticos (fogões, placas, esquentadores e caldeiras).  

 

A doação inclui ainda o transporte e instalação dos equipamentos, realizada por técnicos credenciados 

e a verificação da existência de fugas (por realização de ensaios de estanquidade) e avaliação das 

condições de ventilação e da exaustão da instalação (por medição dos níveis de monóxido de carbono).  

 

Os vencedores da terceira Vaga da “Campanha Energia Solidária” estão já a receber os esquentadores 

Vulcano, sendo estes o Lar Maria Droste, instituição que tem por objectivo acolher e apoiar em regime 

de Lar Residencial, crianças e jovens do sexo feminino vítimas de maus-tratos ou abandono; a Casa 

Abrigo para Vítimas de Violência Doméstica, unidade residencial para acolhimento de mulheres e 

crianças vítimas de violência doméstica; a Comunidade Vida e Paz, dedicada à recuperação dos Sem-

Abrigo; a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Lisboa, que apoia 

os cidadãos com deficiência mental e suas famílias; e, por fim, o Centro Paroquial de Bem Estar Social 

de Alfama, que presta apoio à população mais carenciada do bairro lisboeta.  

 
Para João Fernandes, Director Comercial da Vulcano, “A Vulcano tem, desde sempre, desenvolvido 

uma política activa de responsabilidade social e apoio à comunidade, com foco nas instituições 

de solidariedade social, procurando contribuir para o bem-estar e melhoria das condições dos 

seus utentes. É com muita honra que nos associamos também a esta iniciativa louvável da Galp 

Energia, a qual traz benefícios essenciais de bem-estar, conforto e segurança”.  

 

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 
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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  
 
 

 
 


