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Caro leitor,

O mercado de iluminação sofre nos dias de hoje uma autêntica revolução iniciada pela tecnologia 
LED, amplificada pela poupança de energia, e nesta fase ninguém tem certezas para um horizonte 
a 6 meses.

Vivem-se dias difíceis para uns, dias de oportunidades para outros e de muitas incertezas para 
todos.

O mercado move-se das luminárias e fontes tradicionais de incandescência e descarga para 
a tecnologia LED e quase simultaneamente para sistemas inteligentes e outras soluções de 
comercialização. Palavras como conectividade, light as a service, projetos ESE, internet of things 
e SMART, city, lighting ou building, fazem parte do quotidiano.

De uma maneira geral, abrem-se muitas oportunidades porque vivemos tempos de uma rápida 
e constante evolução e, enquanto em anteriores saltos tecnológicos como as lâmpadas de 
descarga nas suas várias evoluções, a transição era mais espaçada, agora não faltam projetos de 
mudança de iluminação total de um hospital, um hipermercado, uma cidade, uma região, etc. 

A tecnologia LED traz grandes oportunidades, novos players, novos modelos standard 
(downlights, painéis led, UFO´s, etc.), novas métricas como Biodynamic Lighting, Human 
Centric Lighting, Lux melanópico, durabilidade LxBy, e muitas outras que se traduzem numa 
grande mudança no mercado.

Com a transição em marcha, atropelam-se muitas vezes as boas regras de iluminação. Há 
uns anos, do projeto resultava a solução e esta indicava o hardware correspondente. Agora o 
hardware aponta para a solução e daqui resulta o projeto.

Tratando-se de uma nova tecnologia com tantos atributos positivos, desde a poupança de 
energia, disponibilidade de cores, durabilidade, opções estéticas, etc. rapidamente se tornou 
viral. Mas tantas opções também exigem conhecimento e temo que os menos esclarecidos caiam 
rapidamente na zona descendente da curva de Gartner. (https://www.gartner.com/en/research/
methodologies/gartner-hype-cycle).

Clientes, projectistas, lighting designers, arquitectos, decoradores querem com o LED fazer 
milhões de coisas enquanto grandes e novos players, como empresas de electrónica, querem 
fazer milhões com o LED e pelo meio, estão os tradicionais fabricantes/comercializadores que 
procuram entrar neste trem de alta velocidade da era digital.

O movimento é imparável, a eficiência energética é um dado adquirido e ultrapassado, a 
iluminação segue o caminho do telefone, em que o acto de telefonar tem muito pouco peso na 
totalidade das opções de um smartphone.

No entanto, soluções de iluminação com qualidade e sustentabilidade não desaparecem. Pelo 
contrário, o grau de conhecimento e de exigência aumentará pela infinidade de soluções que a 
tecnologia LED nos oferece. 

Soluções de iluminação sustentáveis e com um padrão de qualidade elevado são a razão de 
existir da Auralight.

Na Aura Light olhamos humildemente para esta realidade como uma oportunidade e orienta-nos 
a célebre frase de Charles Darwin: “Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas 
o que melhor se adapta às mudanças”. Encaramos o futuro com confiança porque o LED é uma 
excelente ferramenta para a criação de soluções sustentáveis de iluminação.

Com os melhores cumprimentos,

Alberto Vanzeller
General Manager Aura Light Portugal
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Alberto Vanzeller
General Manager Aura Light Portugal

Dono de obra: C.M.Lisboa
Engenharia: D.I.P. - C.M.Lisboa
Instalador: J.C. Bartolomeu - Instalações Eléctricas Lda

AOperação Integrada de Entrecampos promete ser a maior in-
tervenção urbanística planeada para a capital do país desde a 
Expo 98. Pode vir a alterar enormemente a imagem da cidade, 

criando novas oportunidades a nível comercial, empresarial, de imobiliá-
rio e urbanístico, com diversos equipamentos sociais e espaços verdes. 
Neste coração da cidade situa-se também o edifício central da Câmara 
Municipal de Lisboa.

Dotado de uma boa infraestrutura de ciclovia e com um jardim central 
no meio da avenida - o Jardim do Campo Grande - é um local onde deve 
imperar um sentimento de segurança, de conforto e que convide os habi-
tantes a fazerem uso do espaço público, que é prolifero em comércio e es-
critórios, e como tal, bastante frequentado de dia, mas também de noite.

Para responder a estas exigências e sendo um primeiro passo para tornar 
este local uma montra de modernidade, como é a ambição do presidente 
da CML, Fernando Medina, a solução de iluminação escolhida para o local 
cumpre os mais elevados critérios técnicos - a OSQ da Cree.

Esta família de luminárias combina um controlo óptico sem igual, um 
gerenciamento térmico avançado e uma estética moderna, prometendo 
revolucionar o panorama da iluminação pública.

Uma única solução com continuidade visual, que se adequa a espaços com 
diferentes necessidades, graças às diversas configurações, com a opção de 
Field Adjustable Output e a ampla gama de lentes, permitindo iluminar 
tanto parques de estacionamento largos, como frentes viárias e outras apli-
cações em alturas elevadas., tal como acontece nesta zona de Entrecampos. 

Juntamente com a resistente coluna Cyca Plus, esta luminária encarrega-se 
da iluminação da avenida e também da Praça de Entrecampos, onde é com-
plementada pelos projectores Luminy 6 da Lec Lyon, de elevada eficácia e 
resistência, destacando os notáveis soldados falecidos em combate duran-
te as Invasões Francesas, homenageados pelo Monumento aos Heróis da 
Guerra Peninsular.

Ambas as soluções têm uma excelente reprodução cromática e elevado 
rendimento luminoso, permitindo ver e viver a cidade, a sua arquitectura, 
as suas cores, mesmo durante a noite.
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Dono de obra: C.M.Lisboa
Engenharia: C.M.Lisboa
Instalador: C.M.Lisboa

Entrecampos
Uma montra de modernidade

PROJECTO

LUMINY 6 | LEC LYON OSQ | CREE

CYCA PLUS | AURA LIGHT
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Hotel White Lisboa
Branco, a cor da Luz

Nos corredores as linhas de luz dão uma sensação de profundidade, pro-
movem a orientação e ajudam a tornar a estadia numa experiência emo-
cionante para os hóspedes. Também nos quartos a iluminação cria uma 
atmosfera agradável e confortável, que convida à permanência e utiliza-
ção do espaço, conseguida através de um jogos de luzes indirectas, com 
sancas e candeeiros de pé e de mesa, sempre numa temperatura de cor 
quente, suave e sem brilhos.

Para a criação de cenários, a iluminação de acentuação é essencial, e aqui 
foram utilizados spotlights discretos, de modo a complementar a ilumi-
nação geral e a enaltecer alguns elementos arquitectónicos como pilares, 
nichos ou outras zonas de destaque. 

Esta discrição foi também a base da escolha da iluminação de segurança, 
que deverá ser o mais funcional em caso de urgência, mas que se enquadre 
o mais possível na restante arquitectura e decoração, sem se evidenciar.

A escolha da cor branca para o Hotel White Lisboa não foi um mero 
acaso. O branco é a cor predominante neste hotel, do chão ao tec-
to, do mobiliário à decoração, e a base da identidade do mesmo. 

Esta escolha está ligada ao simbolismo da cor branca que é o resultado 
da convergência de todos os raios luminosos. A ligação desta cor à Luz 
e à Clareza define o objectivo deste espaço de lazer que convida os seus 
clientes a sentir “a luz envolvente de Lisboa dentro e fora, como se tratas-
se duma continuidade do seu próprio espaço”.

Na Aura Light também acreditamos que a iluminação contribui inequivo-
camente para a perceção do espaço e para a experiência que o utilizador 
tem do mesmo, sendo o projecto luminotécnico de vital importância. 

Um hotel, mais do que qualquer outro espaço público, deve proporcionar 
uma sensação de bem-estar e hospitalidade aos seus clientes, e a ilumi-
nação é um elemento muito forte na criação de cenários. O Hotel White 
Lisboa é disso um óptimo exemplo. 

Conheça este espaço no 
vídeo de projecto

PROJECTO

SPOTS | MOLTO LUCE

FITAS LED | MOLTO LUCE
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Dono de obra: GLC Hotels
Arquitectura: Luis Marvão, GLC Hotels
Engenharia: 2H-Estudos e Projectos de Engenharia
Instalador: Undel

HYDRA | DAISALUX

SOBRE O PROJECTO
FITAS LED  | MOLTO LUCE 
Linhas de luz que dão profundidade ao espaço 

DROP, SERIE 2063, SERIE 3380, ZEPPELIN TONDO LED |  
MOLTO LUCE 
Spotlights discretos para acentuação e enaltecimento da 
arquitectura

HYDRA E NOVA | DAISALUX 
Iluminação de segurança que se integra de forma subtil 

LÂMPADAS LONG LIFE, JUNCUS, OXALIS | AURA LIGHT 
Iluminação funcional eficiente e duradoura

CLEM E LUMINY | LEC LYON 
Iluminação de fachada que engrandece o estilo 
arquitectónico do edifício

FITAS LED | MOLTO LUCE

ZEPPELIN TONDO LED | MOLTO LUCE

FITAS LED E SPOTS | MOLTO LUCE
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Sede adidas, Lisboa
A dar o melhor, todos os dias

Um dos lemas da adidas é “o melhor para o atleta”, por isso na re-
novação dos seus escritórios a marca desportiva mundialmente 
conhecida, teve como objectivo melhorar o bem-estar e confor-

to dos seus “atletas” que todos os dias trabalham naquele espaço. 

A iluminação deve proporcionar condições óptimas não só para o tra-
balho em computador, como também para a leitura, sendo para isso es-
sencial uma boa reproduçao cromática, uma iluminação uniforme, sem 
brilho e encandeamento, com óptimos níveis nas superfícies de trabalho. 

Além destes requisitos funcionais, o conceito proposto pela Aura Light  
pressupõe que a luz deve também funcionar como um elemento decora-
tivo e ao mesmo tempo estruturar os amplos espaços, definindo diferen-
tes zonas, bem como facilitar a orientação e o estabelecimento de uma 
hierarquia de zonas. 

Assim, a solução implementada passou pela utilização de sistemas lineares 
para a sensação de união nos open spaces. Já nas salas de reuniões estas 
linhas contínuas serviram para a expansão do espaço e uniformidade nas 
superfícies de trabalho. Nos corredores a orientação foi conseguida com 
a colocação de spotlights que, em alguns locais, servem também como 
acentuação e iluminação vertical para slogans nas paredes e expositores.

PROJECTO

Dono de obra: adidas
Instalador: Itancel

A luz natural abundante nestes escritórios e as vistas desafogadas para 
o Tejo complementaram a solução de iluminação que se pretendia que 
impressionasse os visitantes e que, a par do resto do projecto de decora-
ção de interiores, transmitisse também a identidade e a história da marca 
desportiva.

 “A adidas, enquanto empresa global que opera em todo o mundo, tem a 
responsabilidade de cuidar do meio ambiente, tanto para as pessoas de 
hoje, como para as futuras gerações. 

Green Company é o nome que demos ao nosso programa ambiental para 
todo o mundo. Desde o seu lançamento em 2008, o programa e suas me-
tas ambiciosas impulsionaram a melhoria contínua dos impactos ambien-
tais da nossas próprias operações (escritórios de administração, fábricas 
e centros de distribuição). 

A adidas trabalha continuamente para se tornar uma empresa mais sus-
tentável, reduzindo os seus consumos de energia.” afirma Zulmira Vala-
dares, que coordenou todo o processo. “A Aura Light, empresa certificada 
e parceiro estratégico como fornecedor de iluminação sustentável, aju-
dou-nos a implementar o projeto de iluminação LED na sede da adidas 
Portugal, em Lisboa, com enorme sucesso.”

BADO | MOLTO LUCE
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SOBRE O PROJECTO
RIDE | MOLTO LUCE 
Um dos mais finos sistemas lineares LED 
existente no mercado

LOG OUT | MOLTO LUCE 
Uniformidade e continuidade perfeita 
com estas linhas de luz

BADO | MOLTO LUCE 
A fusão de forma orgânica entre 
funcionalidade e estética 

AGON & MOON ROUND | MOLTO LUCE 
Complemento ideal para acentuação e 
enaltecimento da arquitectura

MICA & PONTOS | MOLTO LUCE 
Cores perfeitas em qualquer 
instalação sanitária

LOG OUT & AGON | MOLTO LUCE

BADO & AGON | MOLTO LUCELOG OUT | MOLTO LUCE

“A elevada qualidade e o design bastante atrativo da iluminação Molto 
Luce permitiu desde logo, melhorar as condições de iluminação de 
todo o escritório e a poupança de imediata de energia elétrica.”

Zulmira Valadares, Reception & General Services Support Pt
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AMolto Luce tem ao longo dos anos sur-
preendido o mercado de iluminação 
com  produtos de elevada qualidade, 

design arrojado e uma performance irrepreen-
sível. Por detrás de alguns produtos da reconhe-
cida marca austriaca estão mentes inovadoras 
como a de Serge Cornelissen, o autor do pre-
miado sistema modular Charm, entre outros.

Como teve início o seu percurso em Design de 
Equipamento de Iluminação?
Acho que as raízes estão na minha infância e 
adolescência: sempre me interessei pela mecâ-
nica das coisas e também fazia desenhos cons-
tantemente; muitas vezes desenhos animados, 
mas também “desenhos”, de como eu queria 
mudar a disposição do meu quarto, ou de carros 
futuristas. Depois na faculdade, estudei arquite-
tura. A combinação da mecânica, da estética e 
da arquitetura é ainda hoje muito relevante em 
tudo o que faço profissionalmente.

Como se processa o desenvolvimento de pro-
dutos de iluminação?
Obviamente, tudo tem de começar com uma 
“ideia”. A primeira coisa que uma ideia poten-
cialmente boa precisa é ser examinada, em vá-
rios níveis ao mesmo tempo: conceptualmente, 
esteticamente, mecanicamente, iluminando 
tecnicamente, materialmente e assim por dian-
te. Não há um processo fixo para isso, cada vez 
é diferente dependendo do que a ideia exige. 
Mas eventualmente, ele é definido mais e mais 
e se torna um conceito compartilhável. Nesse 
ponto, uma apresentação precisa ser prepara-
da. Considero uma apresentação principalmen-
te uma ferramenta para iniciar o diálogo com o 
cliente e fabricante de iluminação; é preciso ha-
ver espaço suficiente para o seu input. Se con-
cordarmos em continuar o projeto, geralmente 
o próximo passo é trabalhar em conjunto com a 
equipa de engenharia do fabricante para trans-
formar o conceito virtual num produto real.

Qual é a sua principal preocupação ao desen-
volver um produto?
Encontrar o equilíbrio certo. Toda a equipa tem 
de aceitar compromissos a algum nível; consi-
dero que a minha tarefa é preservar a essência 
da ideia original.

Como e onde vai buscar inspiração?
Isso gostaria eu de saber. Normalmente, a inspi-
ração é encontrada onde não estamos à procu-
ra. Não existe um manual.

Pode falar-nos mais sobre o conceito por trás 
da Charm e do trabalho com a Molto Luce?
O que eu gosto em trabalhar com a Molto Luce 
é a sua dedicação em respeitar a intenção ori-
ginal do projeto, mesmo que isso venha com 
grandes desafios técnicos. Há uma abertura cla-
ra, até mesmo confiança, para soluções inova-
doras. Do ponto de vista do designer, isso pode 
ser altamente inspirador. Por exemplo: para a 

SOBRE O PRODUTO
Charm

Descrição técnica
Design orgânico | Inovador sistema 
de conexão modular | Diversas 
configurações possíveis | Diversos 
acabamentos | Luz directa ou directa/
indirecta

Prémios
Red Dot Award

Serge Cornelissen
Uma parceria de 
sucesso reconhecido

ENTREVISTA

AURA L IGHT MAG Nº10
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CHARM, precisavam ser inventadas novas téc-
nicas e soluções de produção para preservar 
exatamente aquelas propriedades que são tão 
essenciais para o projeto. Coisas como o aca-
bamento bicolor, a silhueta curva, a colocação 
profunda da fonte de luz e assim por diante: é 
isso que distingue esse conceito dos produtos 
similares existentes, dando-lhe uma conveniên-
cia que nunca poderia ser oferecida por designs 
com formatos convencionais. A equipa de de-
senvolvimento da MoltoLuce fez um óptimo 
trabalho ao ultrapassar obstáculos na realiza-
ção do projecto.

Como é receber um Red Dot Award?
É uma conquista para todos os envolvidos na 
realização do projecto. O mais positivo é a aten-
ção que o prémio atrai para o produto, o que é 
interessante comercialmente e que ajuda a dar 
visibilidade ao fabricante.
 

“Aprender a 
escolher as ideias 
certas neste oceano 
de possibilidades 
é um processo 
fascinante.”

SOBRE O DESIGNER
Serge Cornelissen

Estúdio
Serge Cornelissen BVBA

Proutos @ Molto Luce
Charm | Trigga | BlindSpot
Lash | Ragato | Moon Unit 
Ecce Lumen | Breezer | Gator
Zenit | White Belt | Foam
Ribben | Layer | Jet | Gustav 
Chunnel | Emkit | Balance

Prémios @ Molto Luce
Red Dot - Charm 
German Design - Lash
Design Plus - Balance

Quais as conquistas de que mais se orgulha?
Gosto de pensar que sou bastante flexível 
quando se trata de me adaptar às necessidades 
dos meus clientes. Então, quando o resultado 
final ainda se parece muito com o que eu ima-
ginei antes de partilhar a minha ideia original, 
sinto que fiz um bom trabalho. Considero isso 
em si uma conquista mais importante do que 
um design individual.
 
Como acha que será o futuro da iluminação?
Interessante, de diversas maneiras. Por exem-
plo, as fontes de luz nunca evoluíram tão rapi-
damente como agora. Isso não só gera novas 
opções de design, mas também grandes mu-
danças no mercado de iluminação. O que é o 
estado da arte hoje torna-se numa tecnologia 
acessível amanhã. Aprender a escolher as ideias 
certas neste oceano de possibilidades é um pro-
cesso fascinante.

CHARM | MOLTO LUCE
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Iluminação permanente 
e não permanente
O que é e para que serve?

ENTÃO, POR QUE USAR LUMINÁRIAS DE TIPO PERMANENTE?
É habitual utilizar luminárias de tipo não permanente, resolvendo a maior 
parte das necessidades, embora em certos casos o uso de luminárias de 
tipo permanente possa ser útil ou necessário.

O Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensão (RD 842/2002) declara 
que “em todos os locais públicos classificados como actividades 
recreativas e lúdicas, a iluminação geral será completada por uma de 
evacuação que funcionará permanentemente durante o espectáculo”.

É comum equacionar quando usar um sistema de iluminação de emergência permanente ou não permanente e acima de tudo qual é o uso de 
cada tipo de sistema. A norma de construção das luminárias de emergência UNE-EN 60598-2-22 define as luminárias de emergência “perma-
nentes” e “não permanentes” de acordo com o tipo de funcionamento. Como regra geral, um sistema de iluminação de emergência fornece a 

iluminação adequada para controlar o pânico antes de um corte de rede num edifício e facilitar a sua evacuação.

ARTIGO TÉCNICO

Luminária para iluminação de emergência de tipo não permanente: 
luminária em que a lâmpada para iluminação de emergência entra em 
funcionamento somente quando a iluminação normal falha.

Luminária para iluminação de emergência de tipo permanente: luminária em 
que a lâmpada de iluminação de emergência é permanentemente alimentada, 
tanto para iluminação normal como para iluminação de emergência.

AURA L IGHT MAG Nº10

“É possível que durante o espectáculo a iluminação geral seja reduzida a 
valores nulos ou próximos de zero. Para permitir a circulação de pessoas, 
mesmo que não tenha havido corte de rede, durante a actividade, 1 lux 
deve ser garantido nos eixos centrais das vias de evacuação, bem como o 
restante dos requisitos exigidos pela iluminação de evacuação “.

Esta iluminação pode ser garantida por luminárias de emergência 
permanentes, embora as luzes de sinalização também sejam utilizadas 
em escadas, luz indireta em áreas baixas, etc. para não produzir brilho 
incómodo e não comprometer a experiência do utilizador.

Na fotografia desta piscina de recreio, as luminárias 
de emergência de tipo permanente podem ser 
vistas nas portas de saída.

Leia este e mais artigos 
no blog da Daisalux
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Como padrão, as luminárias de emergência fabricadas pela Daisalux têm 
uma fonte de luz fria com temperaturas de cor de 6500K (6000-7000K), 
pois, regra geral, é mais eficiente do que temperaturas mais baixas. 
No entanto, no caso de luminárias de tipo permanente, será possível 
escolher uma temperatura de cor quente de 3000K (2900-3300K), 
porque este tipo de luminárias pode coexistir com outras luminárias e a 
sua temperatura de cor deve ser homogénea de modo a não produzir um 
efeito desagradável ou desuniforme. 

EFICÁCIA E EFICIÊNCIA
Ao nível de consumo, quando são escolhidas luminárias permanentes em 
vez de não permanentes, o consumo é maior porque, além de carregar e 
manter a bateria carregada (quando são autônomas), consomem energia 
para manter a fonte de luz acesa permanentemente.

É possível que durante as 24 horas do dia só precise de manter a lâmpada 
acesa por algumas horas. Isto pode dever-se ao edifício não estar 
aberto 24 horas, haver iluminação natural ou dependendo da actividade 
pode coexistir com a iluminação geral muito superior aos níveis de 
iluminação fornecidos pelas luminárias permanentes sendo estas últimas 
insignificantes ao olho humano. 

Para poder desligar a lâmpada, as luminárias autónomas da Daisalux têm 
um terminal de alimentação duplo, o que poupa energia e prolonga a vida 
útil da lâmpada.

Nas luminárias Daisalux para carregar a bateria, medir a tensão da rede 
e mudar a luminária a função de emergência, é necessário alimentar o 
terminal “Emerg”.  Este terminal é comum em luminárias permanentes 
e não permanentes. Para além deste fornecimento, as luminárias 
permanentes têm outro terminal adicional chamado “Lum” que permite 
que a permanência seja ligada e desligada através de um interruptor. Este 
interruptor pode ser operado manualmente ou automaticamente. 

DETECTOR DE LUMINOSIDADE
A fim de evitar que luminárias permanentes sejam usadas em aplicações 
sem que seja necessário, a Daisalux projetou um sistema conhecido 
como “Ecopermanência”, no qual cada luminária possui um detector de 
luminosidade que permite que a luminária seja ligada permanentemente 
se detectar penumbra. Em caso de detecção de luz, a “luz de emergência” 
apaga-se. O uso do detector pode ser facilmente activado e desactivado.

Este sistema pode ser utilizado juntamente com o terminal de energia 
“lum”, para que as luminárias permanentes sejam ligadas apenas quando 
estritamente necessário.

O sistema “Ecopermanente” pode ser usado, por sua vez, em aplicações 
onde durante a noite é necessária uma ligeira iluminação para permitir   
o funcionamento de câmaras de segurança, rondas de vigilância, etc. Este 
detector vem como padrão com as referências permanentes Autotest, 
TCA e ELC (DaisaTest System) nas séries Izar, Block, Lens e Atria.

Esperamos ter resolvido a maioria das dúvidas que possam surgir quando 
se fala destes dois tipos de iluminação de emergência: permanente 
e não permanente. No entanto, se precisar de qualquer outro tipo de 
esclarecimento ou conselho, entre em contato connosco ea nossa equipa, 
em conjunto com a Daisalux irão responder à sua questão.

Na foto pode ver um cinema em que na 
área de circulação de escadas coexiste 
uma luz ambiente com iluminação 
indireta e balizamento.

Para evitar que luminárias permanentes sejam 
usadas em determinadas aplicações sem que 
seja necessário, a Daisalux projetou o sistema 
conhecido como “Ecopermanência”.
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O estudo da concepção estilística deste projecto foi feito pela Aura 
Light juntamente com o cliente e em colaboração com o arquiteto 
Pierluigi Grilli da Genera S.p.A. O resultado foi um equilíbrio perfei-
to entre o estilo arquitetónico moderno e a filosofia da marca Aura 
Light. 

Os escritórios com atendimento ao público, na sede da SIAE em 
Roma, transmitem elegância e sobriedade sem renunciar ao efeito 
cênico. Exemplo disso é a entrada do edifício, que se destaca pela 
sua aparência que deixa transparecer o seu carácter artístico e criati-
vo por excelência. O resultado é um ambiente acolhedor com luz di-
fusa conseguida pelas luminárias circulares suspensas que, num jogo 
de articulações e linhas suaves, conferem conforto ao espaço, em 
combinação com as cilíndricas suspensas no balcão de atendimento.

Na solução de iluminação estudada para os corredores continua o 
jogo das articulações iniciais, através de portais de luz que marcam 
a profundidade, onde os perfis LED encastrados e salientes foram 
instalados alinhados com o pilar e teto falso. Em todos os escritórios, 
uma iluminação geral, homogênea e agradável, foi obtida através de 

SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori
Nova luz para esta histórica entidade italiana

Iberian Business Awards 2018 Trabalho da Aura Light é reconhecido

A Aura Light Portugal é vencedora na categoria de Best Sustainable 
Lighting Solutions Provider 2018 nos Iberian Business Awards 2018. Estes 
prémios, organizados pela EU Business News, procuram reconhecer 
as empresas e os indivíduos por detrás destas e são resultado de um 
processo de pesquisa rigorosa e de votação de uma rede de respeitados 
parceiros.

É para a Aura Light Portugal mais uma prova do reconhecimento do seu 
esforço em ser uma empresa competitiva, inovadora e ágil, sempre com 
foco na Sustentabilidade. 

Breves
Collected Edition 2019 | 20 Novo catálogo Molto Luce já disponível

O Collected Edition 2019 | 20 oferece o melhor da iluminação interior 
decorativa com reconhecimento de prémios como o Red Dot Award, 
Design Plus, German Design, em 546 páginas, directamente da Áustria 
para Portugal através da Aura Light.

O conceito simples e acessível por detrás deste catálogo garante a 
melhor visão geral dos produtos da prestigiada e premiada marca 
austríaca, convidando a navegar ao longo de uma extensa e completa 
gama que promete ir de encontro a todas as suas necessidades de 
iluminação, permitindo-lhe criar um projecto luminotécnico único.

perfis LED suspensos sem descuidar as normas exigidas neste tipo 
de espaços e pelas atividades aqui desenvolvidas. 

Nas zonas de lazer com um cariz moderno, os elementos de mo-
biliário são caracterizados por cores fortes e linhas redondas, e as 
luminárias instaladas, com as suas formas circulares e sinuosas, 
criam um jogo perfeito de volumes. Tudo isto ajuda a recriar uma 
atmosfera acolhedora e relaxante para uma pausa agradável entre 
colegas. 

Já nas áreas de serviço, a solução de iluminação adotada tem um 
cariz funcional. A solução assenta inteiramente na tecnologia LED, 
com uma excelente reprodução de cores que permite até aos ele-
mentos de mobiliário ganhar expressividade. 

A qualidade do projecto e estrutura arquitectónica exigia uma 
elevada qualidade dos materiais e do design das luminárias cuida-
dosamente selecionadas para uma perfeita integração. A atenção 
aos detalhes neste projecto garante uma elevada eficiência e um 
óptimo desempenho do sistema de iluminação ao longo do tempo.
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