
                                                    
 

 

 
 

 

  
 

Energy Live Expo - de 22 a 25 de março 
 
 

Vulcano patrocinadora Oficial da Conferência da Energia 
 

 
Lisboa, 21 de março de 2012 – A Vulcano, marca líder em soluções de água quente e solar 

térmico é a patrocinadora oficial da Conferência da Energia, a decorrer no dia 23 de março, 

no âmbito da Energy Live Expo – um desafio geracional -, no Centro de Congressos de 

Lisboa. 

 

Sob o tema “Energia na Economia – Oportunidades de Desenvolvimento Económico”, 

a conferência abordará assuntos relativos às Políticas Energéticas na União Europeia, para 

os quais contará com o testemunho de Maria da Graça Carvalho, deputada do Parlamento 

Europeu, passando ainda por questões de Valorização do potencial Energético, Recursos, 

Energia e Economia, com depoimentos de empresas como Enondas, Galp Energia e 

Portucel. 

 

A relação entre a Energia e as Pessoas e a procura atual no Setor Energético serão outros 

dos temas em debate, que permitirão ter uma visão mais alargada sobre este recurso e a 

sua influência na sociedade civil e governamental. 

 

Para Nadi Batalha, Responsável de Marketing da Vulcano, “é importante para nós 

estarmos associados a uma iniciativa, como é o caso da Conferência da Energia, que 

em tudo se coaduna com os nossos valores e missão. Na Vulcano apostamos no 

desenvolvimento de equipamentos eficientes, que permitam um uso racional e 

equilibrado da energia, incitamos à poupança energética através de comportamentos 

sustentáveis e que respeitem o meio ambiente. Por isso mesmo, não poderíamos 

deixar de apoiar uma ação que pretende discutir um tema que é transversal e implica 

todas as gerações”. 

 

O público-alvo desta conferência são a Administração Central, Administradores, Autarquias, 

Associações Setoriais, Engenheiros, Arquitetos, Projetistas, Técnicos, Consultores, 

Construtores, Empreiteiros, Empresários nacionais e estrangeiros, Investigadores, 

Cientistas, Professores e Estudantes universitários. 



                                                    
 

 

 
 

 

 

Sobre a Vulcano 
 
Fundada em Portugal em 1977, a Vulcano oferece 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. 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. 

www.vulcano.pt  
 
 
Para mais informações, por favor contactar: 

 

Nadi Batalha (Responsável Marketing Vulcano) 

Tel.: 21 850 0340  

E-mail: nadi.batalha@pt.bosch.com 

 

 


