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Vulcano associa-se a Workshop sobre 
Eficiência Energética  

 

 

Iniciativa, promovida pela GlobalDomus, contou com o apoio da ADENE – Agência para a Energia 

 

Lisboa, 29 de Junho de 2011 - A Vulcano, marca líder em soluções de água quente e solar térmico 

apoiou o Workshop “Eficiência Energética como Factor de Competitividade”, promovido pela 

Globaldomus no passado dia 15 de Junho, no Auditório da Ordem dos Engenheiros. O evento reuniu 

mais de 160 profissionais do sector, com o objectivo de incentivar a aposta na eficiência energética e 

partilhar novas oportunidades e programas de apoio nesta área.   

 

A iniciativa contou com o apoio institucional da CIP -  Confederação Empresarial de Portugal e da 

ADENE – Agência de Energia, que apresentou os programas GERE (Plano de Promoção da Eficiência 

no Consumo de Energia Eléctrica) que visa contribuir para a redução do consumo da energia eléctrica 

em Portugal e do programa SGCIE (Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia) que entre 

outros objectivos, pretende que as instalações CIE (Consumidoras intensivas de energia) realizem, 

periodicamente, auditorias energéticas que incidam sobre as condições de utilização de energia e 

promovam o aumento da eficiência energética.  

  

A Vulcano associou-se ao evento como patrocinador oficial, reforçando o seu compromisso com a 

construção sustentável e a eficiência energética, encarada nesta iniciativa como um factor essencial à 

dinamização da competitividade nacional e uma oportunidade para a melhoria nos processos de gestão. 

 

Para Nadi Batalha, coordenadora de marketing da Vulcano, a construção sustentável permite a criação 

de um ciclo de valor, “Na Vulcano acreditamos que o futuro passa invariavelmente pela eficiência 

energética e pelas energias renováveis, soluções eficazes no combate ao impacto do sector da 

construção na sustentabilidade do planeta. Neste sentido, traz novas oportunidades e tendências 

para o sector, que oferecem vantagens competitivas importantes para enfrentar as adversidades 

económicas que o mercado atravessa actualmente.” 

 

 

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  
 
 


