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Caros leitores,

Nos últimos meses o CPI tem realizado uma série de seminários, por 
todo o País, para divulgar o seu último documento, recentemente 
impresso, ” Manual de Boas Práticas para Cadastro de IP”.

O manual resulta do trabalho de vários especialistas de sensibilidades 
temáticas diferentes mas complementares, como geógrafos com 
larga experiencia em levantamentos cadastrais, eletrotécnicos 
com experiência em IP e especialistas em sistemas de integração e 
avaliação, num total de 7 elementos, a grande maioria associada do 
CPI. 

Trata-se de uma ferramenta fundamental para ajudar os gestores de 
sistemas de IP no cadastro da sua rede, com um número de atributos 
suficientes para um conhecimento aprofundado de todo o sistema, 
que permita à entidade responsável pela sua gestão uma política de 
planeamento interligado com outros sistemas existentes ou a instalar 
para a mesma zona. O planeamento é crucial para um sistema eficiente 
e para planearmos precisamos de conhecer o que existe, como existe 
e o porquê da sua existência.

Não sabemos quantos pontos de luz temos em Portugal, nem quanto 
ao tipo, potência, funcional ou decorativa, estado real de conservação, 
nem quanto à justificação da potência, localização ou até à própria 
necessidade de existirem em alguns locais. Em muitos casos não 
sabemos o que está ligado à IP, outdoors, cabines telefónicas, paragens 
de autocarro, etc. Foram-se ligando, ao abrigo de protocolos, mas não 
se registaram ou atualizaram.

É verdade que há circuitos IP ligados a armários de BT e sem contagem, 
há circuitos que englobam pontos de luz de dois municípios ou 
entidades diferentes embora a contagem pertença a apenas um deles.
Existem cadastros para todos os gostos e feitios, quase todos sem 
atualização, com número e tipos de atributos diferentes, mais ou 
menos precisos, não integrados num SIG e portanto, de difícil acesso 
aos dados. É urgente uniformizar um número mínimo de atributos e que 
esses dados estejam disponíveis para consulta a todos os interessados. 
Desta forma o País pode tirar conclusões e traçar objectivos. 

Com os contratos de concessão a acabarem entre 2015 e 2021, é 
necessário que as autarquias tenham o sistema de IP cadastrado 
para uma possível negociação em futuras concessões. É importante 
que seja criado um gestor do sistema, funcionário habilitado a esta 
tarefa ou uma entidade externa em regime de avença, que coordene 
a interligação com outras disciplinas e colabore com a concessionária, 
entidade incontornável para um bom cadastro.

A tecnologia, as tendências de projeto, evoluíram, a maneira como 
encaramos o espaço urbano também. Os utilizadores estão mais 
sensíveis à qualidade e eficiência de iluminação e a crise económica 
obriga-nos a repensar todo o sistema.  É fundamental um cadastro 
que permita um correto diagnóstico para depois avançarmos com um 
plano de ações, conducentes a um sistema eficiente e ao serviço das 
populações.

A Aura Light desde sempre ligada a soluções de iluminação sustentável 
e patrocinadora do CPI, congratula-se por esta iniciativa e felicita todos 
os que colaboraram para a construção deste Manual.

Com os melhores cumprimentos,

Alberto Vanzeller
General Manager Aura Light Portugal

Veja os vídeos Aura Light
Http://www.youtube.com/watch?v=umYOMEuYZZo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=BVfCWJxFbrY&feature=related\

http://www.youtube.com/watch?v=38Ly5-60GZo&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=WkmL1InoxTw&feature=relmfu



Inicialmente a iluminação cingia-se à ilu-
minação natural tornando as noites sub-
stancialmente longas. Com a descoberta 

do fogo passou a ser possível afugentar os 
perigos que a noite trazia consigo bem como 
iluminar após o pôr-do-sol permitindo a ex-
ecução de tarefas simples. Ao longo do tempo, 
a luz foi adquirindo um papel não só ligado 
à execução de atividades do quotidiano tor-
nando-se também num elemento que servia 
de suporte ao entretenimento, uma vez al-
cançada uma relativa qualidade de vida e um 
maior conhecimento do Homem e do Mundo.

A iluminação acompanhou a evolução dos 
tempos passando por inúmeros avanços 
tendo sido com a iluminação elétrica que se 
deu o salto efetivo para uma nova realidade. 
Atualmente, o papel da iluminação é mais 
abrangente, revelando a arquitetura e 
humanizando os espaços, mas também, 
e cada vez mais, este adquire a função de 
entretenimento por si só, conquistando um 
novo protagonismo. É frequente a ideia de que 
iluminação cénica e iluminação arquitetural 
têm propósitos completamente distintos. 

A iluminação cénica vive numa realidade 
mais próxima da artística e muito ligada ao 
conceito, tendo como cliente o encenador 
e a sua base de estudo o guião, os figurinos, 
cenários, maquilhagem, etc. A iluminação 
cénica deve transmitir emoções que ajudem a 
contar uma história tantas vezes carregada de 
simbologia, traduzindo, por exemplo, silêncios 
aparentemente incógnitos. Mas se na sua 

génese a vertente artística era primordial, 
hoje em dia a vertente técnica ganha terreno 
e alarga a dimensão do espetáculo em si. 
Primeiro com novos tipos de aparelhos 
e sistemas de regulação (por exemplo, o 
candeeiro a azeite, ou os arcaicos sistemas 
de válvulas controladoras do fluxo de gás nos 
tubos colocados em diferentes pontos da sala 
de espetáculo) e depois com a iluminação 
elétrica, assistiu-se a uma revolução na 
iluminação de cena. 

Novas tecnologias aliadas a potentes 
projetores, acessórios como lentes e gobos, 
robótica, interatividade, projeções de 
imagens e sistemas de controlo dinâmicos, 
atribuem uma nova visão do espetáculo 
mais interessante e mais intensa. Deixa de 
prevalecer o conceito por si só para se aliar 
às novas possibilidades que a tecnologia 
viabiliza, incrementando maior impacto 
ao espetáculo. Luz, sombra, cor, formas, 
movimento, intensidade…

Por sua vez, a iluminação arquitetural tem uma 
índole mais técnica, em que os parâmetros 
qualitativos são ainda muitas vezes subjugados 
aos quantitativos, bem como o recente enfoque, 
por vezes excessivo, na eficiência energética. O 
crescimento tecnológico permitiu desenvolver 
novas fontes de iluminação cada vez mais 
eficientes, com tendência para a miniaturização 
como é o caso dos LEDs, permitindo 
consequentemente novas aplicações tal 
como fachadas de luz e, mais recentemente, a 
tendência de projeção e vídeo mapping.

Verifica-se assim uma mudança bastante 
positiva em que a tendência é aliar uma 
perspetiva mais artística a este tipo de 
iluminação tradicionalmente técnica, 
valorizando a arquitetura através de novos 
conceitos. Fazem parte do nosso quotidiano 
cada vez mais ambientes que nos preenchem 
os sentidos com diversos cenários de luz, 
trazendo dinamismo e um lado emotivo 
que têm em consideração a relação entre o 
utilizador e o espaço arquitetónico.

Assiste-se a um encontro saudável de valores 
de ambas as tipologias de iluminação sem no 
entanto perderem a sua própria identidade. 
Tal se deve bastante ao contributo de pessoas 
ligadas a áreas criativas como é o caso de 
arquitetos e designers cujo conhecimento se 
torna uma mais-valia para o enriquecimento 
dos espaços, atribuindo-lhes novas vivências, 
trazendo as pessoas para fora das suas casas 
e apelando a uma vivência em comunidade, 
quer através de espaços interativos (interiores 
e exteriores) ou dos cada vez mais populares 
festivais de luz que proliferam pelo mundo 
inteiro.

Numa sociedade sedenta de informação e 
emoções imediatas, a iluminação apresenta-
se como um meio que permite alimentar 
visualmente muitas mentes tanto numa sala 
de espetáculo, numa praça ou no seu local de 
trabalho.
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Iluminação cénica e iluminação arquitectural

Moment Factory em Montereal Jason Bruges Studio - Platform 5 em Madrid Edifício Roca em Barcelona



No seguimento dos esforços que o INATEL tem feito ao longo das 
últimas décadas (desde 1975) para preservar, dinamizar e revi-
talizar o Teatro da Trindade, um dos mais ativos teatros da capi-

tal, foi realizada uma nova intervenção na Sala Principal e na Sala Estúdio 
que visou restaurar a plateia e o 1.º balcão, abrir novos acessos para pessoas 
com mobilidade reduzida, introduzir um novo sistema de climatização e 
implementar medidas de segurança em casos de emergência. Neste sen-
tido, a marca Daisalux, que é já reconhecida em Portugal como sendo a 
marca de iluminação de emergência por excelência, foi naturalmente a 
solução apresentada pela Aura Light e a escolhida para este projecto.

Neste projecto, que resultou de uma parceria entre a arquitecta Cidália 
Worm do gabinete projectista ETU e o arquitecto Francisco Amaral 
Pólvora do gabinete projectista BFJ, os balizadores Alzir, desenhados para 
a projeção da luz sobre o solo, ficaram responsáveis pela orientação das 
pessoas no espaço, sendo dotados de uma elevada resistência a impactos 
e à entrada de objetos sólidos e líquidos (IK07, IP66). Estes banhadores de 
pavimento têm também um carácter decorativo graças ao embelezador 
com acabamento dourado escolhido para se enquadrar com o ambiente 
clássico e luxuoso do teatro. 

Teatro Trindade
As artes cénicas têm nova luz

A iluminação de emergência ficou a cargo da luminária Vir, com montagem 
de parede e teto, uma luminária simples, compacta, com acabamento 
dourado e difusor em acrílico, que proporciona uma iluminação uniforme 
e de larga duração, assim como uma solução definitiva para sinalização 
permanente graças à central de alimentação permanente com baterias 
que proporcionam 1 hora de autonomia. Também o Bloco autónomo 
Hydra, utilizado neste projecto, garante esta autonomia graças a uma 
lâmpada em presença de rede e outra de emergência com autonomia de 
1h e fluxo de 200lm Já a luminária saliente Zenit dotada de uma bateria 
protegida contra sobreintensidades, descargas excessivas e inversão de 
polaridade, fica a cargo da iluminação de emergência não permanente de 
espaços com grandes áreas.

Todos estes aparelhos com a última tecnologia led, desenhados e 
fabricados conforme normativas UNE-EN 60598-1, UNE-EN 598-2-22, e as 
Diretivas 2004/108/CE, são alimentados e controlados por centrais PBL-
80 (Ni-Mh), com possibilidade de selecionar dois níveis de intensidade, 
máxima ou reduzida, para funcionamento durante o decorrer de um 
espetáculo.
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Situado no Vale das Furnas, na ilha de S. Miguel, o Terra Nostra Gar-
den Hotel, em funcionamento já desde 1935, faz parte de um dos 
dez melhores «Retiros Verdes» do Mundo de acordo com a publi-

cação Condé Nast Traveler. 

O hotel sofreu recentemente uma renovação, passando a ter disponíveis e 
melhorados novos espaços e sendo um dos objetivos desta requalificação 
manter a traça e conceito decorativo original, devendo a iluminação 
reflectir isso mesmo. 

Respeitando estas exigências estéticas deste hotel cuja decoração se 
inspira na Art Deco e na atmosfera exótica e mística do Parque Terra 
Nostra do Vale das Furnas onde se insere, era imperativo uma solução 
para a iluminação de emergência discreta mas elegante e de elevada 
eficiência.  Assim, a iluminação de emergência de todo o hotel ficou 
a cargo da série Lens, uma luminária de emergência autónoma com 
tecnologia LED, sendo a luminária Hydra a responsável pela sinalização 
das saídas de emergência com os seus pictogramas.

Terra Nostra Garden Hotel 
Iluminação de emergência que se funde à sua envolvente

Atendendo aos problemas característicos de uma escadaria exterior onde 
existe uma maior exposição a poeiras, humidade e chuva, foi seleccionada 
a série Lens Estanque com fixação à parede e difusor em policarbonato 
opalino, bem como a série Nova com caixa estanque em policarbonato 
com IP66 adequada para aplicações exteriores que exijam elevado índice 
de proteção.

Todas as soluções de iluminação de emergência da Daisalux integram 
tecnologia LED e bateria NiMH com carga por impulsos, caracterizando-se 
pela elevada eficiência energética, reduzida manutenção e possibilidade 
de telecomando, tendo sido utilizado neste projeto o versátil telecomando 
da mesma marca. Estes produtos são por isso uma escolha natural para 
projetos que procuram elevada eficiência energética, durabilidade e 
fiabilidade como foi o caso do Terra Nostra Garden Hotel, um projeto da 
autoria do Arq. António Pardal do gabinete AP Arquitectos.



O Prof. Francisco Ferreira é uma cara 
reconhecida dos portugueses em 
geral, que associam a sua cara à as-

sociação Quercus e à sua rúbrica televisiva 
«Minuto Verde».

A Quercus tem um grande foco na 
sensibilização e informação das pessoas 
para as questões ambientais. Que 
campanhas desenvolvem no âmbito da 
iluminação?

Em 2004 a Quercus lançou o projeto EcoCasa 
que procura sensibilizar e esclarecer os 
cidadãos para as questões de eficiência 
energética, em que a iluminação se inclui e 
tem sido fundamental. Desde a informação 
disponibilizada no site e o simulador de 
potencial de poupança pela substituição de 
iluminação, a ações de sensibilização para 
escolas, entidades e publico em geral, bem 
como a presença em feiras, são várias as 
iniciativas realizadas e ferramentas utlizadas 
pelo projeto.

O Projecto EcoFamílias com várias edições, 
que decorreram entre 2005 e 2011,  e nos 
quais foram acompanhadas cerca de 1200 
famílias, a categoria da iluminação foi uma das 
abordadas, onde através de recomendações 
específicas se procurou induzir alterações de 
comportamentos e demonstrar às famílias 
as poupanças que poderiam obter com a 
substituição das lâmpadas tradicionais por 
lâmpadas economizadoras. Na edição mais 
recente deste projeto, que envolveu quase 
1000 famílias entre 2009 e 2011, analisando 
apenas a categoria de iluminação, foi 
identificado um potencial de poupança de 
14€/ano em média por família, o o equivalente 
a 2,1% do consumo médio em electricidade.

Também no Projecto Europeu Come On 
Labels (http://www.come-on-labels.eu), foi 
abordada a categoria da iluminação, associada 
à etiqueta energética como ferramenta para 

ajudar os consumidores na comparação e 
escolha de produtos mais eficientes, que 
desde Setembro 2013 foi substituída por 
uma nova etiqueta, com nova imagem e 
informações diferentes.

Qual o papel das iniciativas ECO CASA e 
TopTen.pt relativamente ao mercado da 
iluminação?

A EcoCasa procura ajudar os cidadãos a 
fazerem as escolhas mais eficientes do ponto 
de vista da iluminação, esclarecendo-os sobre 
a iluminação existente no mercado, bem como 
os fatores e os parâmetros que devem ter em 
conta na escolha das lâmpadas e dos seus 
suportes. Quer no site do projeto quer nas 
apresentações realizadas, são disponibilizadas 
informações sobre os diferentes tipos de 
lâmpadas e os parâmetros a ter em atenção 
na escolha das lâmpadas.

O Projecto Europeu Topten é desenvolvido 
em Portugal pela Quercus (http://www.topten.
pt) desde 2007, sendo financiado pelo IEE 
(Intelligent Energy Europe) e pela ADENE, 
a nível nacional. A categoria das lâmpadas 
foi das primeiras a ser criada e desde então 
tem acompanhado, primeiro a evolução da 
tecnologia fluorescente compacta e neste 
momento a tecnologia LED. Através de seis 
subcategorias de LFC e de três subcategorias 
LEDs são apresentadas aos consumidores as 
lâmpadas que cumprem os critérios de eficiência 
definidos a nível europeu, para o projeto. Na 
última atualização, feita em Outubro, foram 
incluídas as lâmpadas lineares (fluorescentes e 
LED) de forma a alargar o âmbito do projecto, 
não só ao sector residencial, mas também a 
escritórios e ao pequeno comércio. Nas últimas 
atualizações os critérios de seleção dos modelos 
LEDs estão cada vez mais exigentes em resposta 
ao desenvolvimento desta tecnologia, enquanto 
os das fluorescentes compactas se têm mantido 
relativamente constantes, por esta ser uma 
tecnologia mais madura.

Entrevista ao Prof. Francisco Ferreira

As atualizações anuais contam com a 
colaboração dos produtores de lâmpadas mais 
representados no mercado nacional, entre 
eles a Aura Light, e são feitas anualmente. 

Como por vezes os consumidores não sabem 
que tipo de lâmpada escolher, interpretar as 
indicações da etiqueta energética ou o que 
fazer caso uma lâmpada fluorescente se parta 
existe uma página com conselhos práticos 
para ajudar na compra, instalação, utilização, 
limpeza e manutenção das lâmpadas.

E o cidadão? Desempenha também este um 
papel na responsabilidade energética?

O cidadão tem um papel fundamental na 
eficiência energética pois é ele o decisor final 
da qualidade e da eficiência dos equipamentos 
e da iluminação que entram na sua habitação 
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A Quercus 
desenvolve vários 
projetos entre os 
quais o EcoCasa e 
o EcoFamílias



bem como da utilização que deles se faz. 
Mais ainda, é absolutamente fundamental 
aumentar a literacia energética da população 
de forma a poder fazer um consumo 
responsável, que proporcione uma redução 
de consumos por diminuição do desperdício 
e aumento da eficiência. Juntar a aquisição 
de equipamentos, incluindo os relacionados 
com a iluminação, a comportamentos 
responsáveis, é fundamental para uma gestão 
económica, energética e indiretamente 
também ambiental, mais favorável.

O setor da construção tem sem dúvida um 
grande peso na factura energética nacional. 
Contudo é na área da iluminação que há o 
maior potencial de poupança, uma vez que os 
gastos são consideravelmente elevados. Como 
pode o setor da iluminação contribuir para as 
boas práticas ao nível da eficiência energética?

A melhoria da eficiência dos equipamentos de 
iluminação, bem como o desenvolvimento de 
produtos que contribuem para fazer uma boa 
gestão da sua utilização, são fundamentais 
na implementação de boas práticas ao nível 
da eficiência energética, nomeadamente 
nos edifícios de serviços onde as escolhas 
são feitas logo no momento da construção. 
Por este motivo, é também fundamental que 
sejam sempre especialistas da iluminação 
a fazer os projetos de iluminação. Neste 
contexto é fundamental que o setor através 
do diagnóstico de diversas situações ou casos 
de estudo, demonstre e divulgue os ganhos 
económicos, mas também de qualidade de 
serviço e ambientais, que foram ou podem 
potencialmente ser conseguidos, inclusive à 
escala nacional.
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O Projecto Europeu 
Topten é organizado 
em Portugal pela 
Quercus
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O concelho de Odemira caracteriza-se pela imensa diver-
sidade paisagística, estendendo-se entre a planície, a 
serra e o mar, num total de 1720,25 km2, aos quais o rio 

Mira e a barragem de Santa Clara, conferem um colorido espe-
cial. Em área, este é o maior concelho de todo o País, apesar de 
ter apenas pouco mais de 26 mil habitantes. Odemira orgulha-se 
também dos seus 55 km de costa. As praias sucedem-se desde o 
limite do concelho de Sines até à foz do rio Seixe, no Algarve. Toda 
a zona costeira do concelho está integrada no Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

Para complementar toda a beleza do concelho de Odemira, está 
agora a ser desenvolvida a requalificação do centro histórico da 
vila criando novos equipamentos públicos e arranjos paisagísticos, 
promovendo melhores infraestruturas no sentido de qualificar 
as localidades e proporcionar melhor qualidade de vida aos seus 
habitantes mas também para quem vem de passagem, sendo esta 
uma estratégia da autarquia de promover o concelho de Odemira.

Aliada à requalificação da vila nasce a Ponte Pedonal de Odemira 
com o propósito de ligar as duas margens do rio, melhorando 
assim os acessos ao centro da Vila. A iluminação da Ponte Pedonal 
foi desenvolvida pela equipa técnica da Aura Light.

O conceito luminotécnico passou por utilizar uma solução 
discreta com luz branca no topo da ponte , de modo a permitir 
a utilização desta infraestrutura por peões, iluminando ao 
mesmo tempo a parte inferior do tabuleiro de forma a permitir 

Ponte de Odemira
Uma Obra 
Visionária
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um realce da localização desta obra 
arquitetónica sobre o rio e o ênfase do seu 
design elegante e sofisticado.

Para esta iluminação foram utilizadas 
62 réguas Led School Light encastradas 
no corrimão, com feixe de luz elíptico 
que permite varrer o tabuleiro da ponte. 
Estas réguas estão equipadas com 6 LEDs 
consumindo no total apenas 6,2W por cada 
barra. A iluminação da parte inferior do 
tabuleiro foi conseguida com 37 pequenos 
projetores salientes  orientáveis, Luminy, 
cada um com um LED de 3,2W.

O mastro principal e os tirantes de suporte, 
por sua vez e por serem elementos de 
destaque, foram banhados com um sistema 
RGB que permite a alteração de cor dando 
maior ênfase à estrutura. Com a utilização 
destes cenários pré-criados com mudança 
cromática evidencia-se ainda mais a ponte, de 
uma forma dinâmica evitando a monotonia.

À volta do mastro principal foram encastrados 
no solo projetores Allevard, equipados com 
6 LEDs e um consumo máximo de 15W, num 
sistema RGB. Estes LEDs têm um feixe de 

luz concentrante de 6º e estão localizados 
numa placa individual inclinável de forma a 
direcionar e orientar a luz no local de modo 
preciso.

Para a iluminação dos tirantes foram 
também utilizados projetores Allevard com 
as mesmas caraterísticas, mas com 7,5W. 
Em conjunto com estes, foram instalados 
projetores Luminy 2 salientes e orientáveis, 
com feixe de luz concentrante de 6º, 
equipados com 3 LEDs e sistema RGB, com 
um consumo máximo de 8,5W por projetor.

Foi ainda instalado um controlador RGB 
no quadro que permite a programação 
prévia de diferentes cenários cromáticos, 
possibilitando a alteração de cor da luz 
emitida pelos aparelhos RGB consoante a 
necessidade e a personalização pretendida, 
como por exemplo no caso de ocasiões 
festivas. Este controlador permite ainda 
alterar ou programar novos cenários com 
recurso a um computador.

A instalação desta solução foi, segundo o 
instalador responsável J. F. Vilhena - Material 
Eléctrico, Lda,  «um exemplo perfeito de um 

desafio técnico inerente à execução,  efetuado 
de forma bastante fácil devido à morfologia e 
qualidade construtiva, complementada com 
a referida qualidade do projeto.»

Este é sem dúvida um projeto onde a estética 
está aliada à eficiência energética, tendo 
a totalidade dos aparelhos instalados um 
consumo máximo de apenas 650W, provando 
assim que é possível minimizar os custos sem 
sacrifício do conceito arquitetónico e design 
decorativo.

«um exemplo 
perfeito de um 
desafio técnico»
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A Aura Light realizou mais um projeto de requalificação de um es-
paço tradicional e muito marcante da cultura portuguesa, a Praça 
de Touros de Estremoz. Estes espaços utilizados para a realização 

de touradas são hoje em dia conjugados com espaços comerciais e de 
restauração, oferecendo uma completa gama de serviços aos seus utiliza-
dores. A câmara de Estremoz. quis requalificar este espaço com a criação 
de um restaurante, com o arranjo do espaço envolvente da praça e de 
uma parte das muralhas da cidade, e ainda com a regeneração da própria 
praça.

Para a iluminação das muralhas e da fachada da praça de touros foram 
utilizados projetores de iodetos metálicos Dill com 150W em colunas 
troncocónicas, no solo e fixos na muralha, ficando a iluminação do espaço 
envolvente a cargo dos pimenteiros Graphis e da luminária Ledway Road 
com 20 LEDs da CREE.

Na cavalariça e zona de arrumos optou-se pelas versáteis luminárias 
estanque Aura Juncus de 1x49W, sendo a arena iluminada pelos 
projetores Nettuno de 2000W uma vez que é um espaço que necessita 
de bastante iluminação. Os downlights Aura Aster ficaram responsáveis 
pela iluminação da régie e do restaurante. Também no restaurante foram 
utilizadas as luminárias Aura Abelia, Aura Juncus  e  Smeraldo.

Praça de touros de Estremoz
Tradição aliada à inovação Aura Light

Solidariedade na Aura Light com a Campanha Pink Ribbon

Durante o mês de outubro de 2013, a Aura Light doou 5 EUROS à Pink 
Ribbon por cada gosto na nossa campanha internacional para a Pink 
Ribbon no Facebook. A par desta ação, criámos uma angariação de 
fundos «For a Brighter Future» para apoiar a campanha Pink Ribbon 
da Swedish Cancer Society para ajudar a combater o cancro da mama.

Estamos muito satisfeitos com a resposta à nossa campanha,  que 
resultou numa doação total de 3.658 euros para a Campanha Pink 
Ribbon da Swedish Cancer Society. 

Aura Light apoia Aldeias SOS

O mês de Dezembro é uma altura de reflexão, partilha e solidariedade. 
Este Natal, a equipa da Aura Light decidiu reunir esforços para tornar 
esta época festiva mais alegre para uma das crianças das Aldeias de 
Crianças SOS.

Esta instituição , que comemora esta ano o seu cinquentenário,  
dedica-se aoo desenvolvimento das crianças até que estas se tornem 
auto-suficientes e estejam totalmente integradas na sociedade.
Conheça esta instituição em: www.aldeias-sos.org

Breves
Distinção das lâmpadas Aura no Topten.pt

A Aura Light viu distinguidas 27 referências de lâmpadas do seu 
portfólio de produtos por parte do projecto Topten em Portugal, 
cujo objectivo é divulgar os equipamentos energeticamente mais 
eficientes à venda no mercado nacional. 

O TopTen é uma ferramenta de pesquisa online, cujo objetivo é 
orientar o consumidor na escolha dos equipamentos utilizados no 
cotidiano e divulgar quais os energeticamente mais eficientes à 
venda no mercado nacional. 
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O EuroAirport usa Aura Long Life. «As lâmpadas Aura Long Life têm 
uma vida útil de pelo menos cinco anos, o que nos permite obter 
economias de custos significativas, ao mesmo tempo que reduzimos 

o impacto ambiental das nossas soluções de iluminação.»

Graças à sua localização trinacional, O EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg 
é hoje um símbolo de cooperação internacional entre a França, Suíça e Ale-
manha. O EuroAirport recebe anualmente mais de 4,5 mi-lhões de passagei-
ros. A sua rede de voos regulares atende diretamente 62 aeroportos em cerca 
de 30 países diferentes. Um total de cerca de vinte empresas operam cerca de 
70 voos regulares por dia.

Aura Long Life  reduz a frequência de manutenção
Jean-Marc Kuster, do departamento elétrico, disse-nos que escolherem Aura 
Light por dois motivos: «O primeiro é devido ao acesso aos equipamentos de 
iluminação. Dentro do aeroporto, os tetos são altos e as lâmpadas que estão 
instalados são muitas vezes de difícil acesso. Ao escolher lâmpadas fluores-
centes compactas Aura Long Life, temos sido capazes de reduzir a frequência 
de substituição da lâmpada em 66%, ao mesmo tempo em que melhora o con-
forto dos passageiros. Isso também resulta em uma redução significativa nos 
custos de manutenção de € 12,25 (ex. IVA) por lâmpada», diz Jean-Marc Kuster.

«Em segundo lugar, optamos por lâmpadas Aura Light por razões ambientais. 
Na verdade, este movimento está em linha com a nossa política ambiental. 
Estamos a reduzir as nossas emissões de carbono, bem como o corte em 
dois terços o número de lâmpadas recicladas. Com base em 1000 lâmpadas 
fluorescentes compactas instaladas da Aura Light, economizamos 660 kg de 
CO2 associados ao transporte de lâmpadas e 360 kg associados aos resíduos, 
produção de lâmpadas e embalagens, diz Jean-Marc Kuster”. Jean-Marc Kuster 
conclui. ”As lâmpadas Aura Long Life têm uma vida útil de pelo menos cinco 
anos, assim, podemos obter economias de custos significativos, ao mesmo 
tempo que reduzimos o impacto ambiental de nossas soluções de iluminação.»

EuroAirport alcança poupanças significativas 
com Aura Long Life

Clientes Aura Light visitam 
BDTC - Basque Design & Technology Center

A Daisalux é a parceira exclusiva da 
Aura Light Portugal para a iluminação 
de emergência. A reconhecida em-

presa espanhola desenvolve sistemas de ilu-
minação de emergência de elevada qualidade, 
que a Aura Light oferece aos seus clientes de 
modo a  complementar as suas soluções de 
iluminação.

Fazendo a Daisalux parte do Cluster Habic, 
uma associação de empresas do País Basco 

que expõe no BDTC- Basque Design & 
Technology Center, a Aura Light quis dar aos 
seus clientes a oportunidade de conhecer este 
inovador centro de exposições de referência. 

Assim, no passado mês de setembro, a Aura 
Light levou alguns dos seus clientes a visitar as 
instalações da Daisalux e do Cluster Habic em 
Bilbao, numa iniciativa com grande sucesso e 
que espera ser a primeira de muitas.



Luz LED vibrante.
Cree é iluminação led 

Uma boa iluminação faz com que as cores 

ganhem vida, e a Cree LED lighting consegue-o 

sem desperdiçar recursos. A Cree 

desenvolve soluções de iluminação LED para 

exteriores e interiores, para aplicações comer-

ciais, de retail e residenciais. Criamos luz para 

trabalhar, jogar e escolher o par perfeito. 

Cree makes light for living.AREA  |  CANOPY  |  PARKING  |  TROFFERS  |  DOWNLIGHTS

Garantia Cree de até 10 anos em iluminação LED cobrindo a 
mais ampla gama de produtos no mercado.
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