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Vulcano equipa Condomínio algarvio de luxo 
Vale de Parra Village 

 

 

Região Algarvia beneficia de elevada exposição solar, optimizando o desempenho das 

soluções. Vulcano foi a marca seleccionada para a instalação de 38 soluções solares térmicas 

para aquecimento de águas 

 

Lisboa, xx de Julho de 2011 – A Vulcano, marca líder em soluções de água quente e solar térmico, 

foi seleccionada para o projecto de instalação de soluções solares térmicas no novo Condomínio Vale 

de Parra Village, em Albufeira. O Algarve é uma região privilegiada para a captação de energia solar, 

devido à elevada exposição ao longo de todo o ano, permitindo um desempenho óptimo das 

soluções.  

 

O Condomínio de luxo Vale de Parra Village, localiza-se em Albufeira, junto às praias da Galé e 

Salgados, sendo composto por 38 apartamentos, com piscina exterior. O novo empreendimento conta 

com 38 soluções solares térmicas Vulcano por Termossifão para aquecimento de águas sanitárias, 

que irão permitir uma elevada redução do consumo energético necessário ao longo de todo o ano.  

 

Em média, o aquecimento de águas representa 50% da energia total dispensada por uma habitação. 

Desta forma, o novo empreendimento irá poupar não apenas na factura eléctrica para aquecimento 

de águas, como beneficiar o meio ambiente, permitindo a redução de gases nocivos para a 

atmosfera.  

 

O projecto resultou da parceria entre a Vulcano e a Releve Energia, empresa de Faro que se dedica a 

conceber e implementar soluções tecnológicas de eficiência energética que acrescentam qualidade 

de vida aos seus clientes. 

 

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  
 


