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Caros leitores,

Decorreu no passado mês de Agosto, em Las Vegas, a 
conferência “LED SHOW”, na qual participaram mais de 
60 países, os maiores fabricantes, inúmeros integradores, 
distribuidores e Lighting Designers. Ao longo de dois dias 
foram debatidos o presente e o futuro da tecnologia LED,  com 
especial incidência na qualidade da luz, restituição de cores, 
drivers  e sistemas de controlo e algumas inovações.
Nos últimos 2 anos os fabricantes concentraram-se 
essencialmente no controlo térmico para ir aumentando 
a performance dos Leds, isto é Lm/W, e de modo abusivo o 
mercado habituou-se a dar grande importância a esta relação 
ao ponto da mesma pesar mais que a fotometria, a temperatura 
de cor, a restituição de cores, etc.
O que se viu e ouviu nesta conferência foi a desvalorização 
deste parâmetro e um enfoque na qualidade da luz, na 
fotometria, controlo de cor do Led, restituição e cores com 
métrica adaptada à tecnologia.
Jim Benya, lighting Designer, na sua apresentação, abordou 
exaustivamente o modo de classificação da cor pelo método 
atual e apontou as falhas deste processo, que recorre a 8 
cores-padrão, deixando de fora as cores saturadas e terminou 
a defender a necessidade de usar uma palete de 14 cores 
incluindo as saturadas com especial importância para o 
vermelho (R9) .
Os grandes fabricantes debateram se os Leds continuarão a 
evoluir ao ritmo dos últimos anos.
A Philips aponta que vai continuar a haver evolução mais ao 
nível do sistema do que ao nível do componente Led. Este 
evoluirá mas a um ritmo mais baixo.
A Nichia, maior fabricante do mundo de Leds, coloca grande 
esperança e potencial nos Leds de média potência para se 
conseguir melhor eficácia, melhor qualidade e versatilidade no 
desenvolvimento de sistemas para qualquer aplicação.
A CREE  avança que o custo dos Leds terá menor peso que 
o resto dos componentes do sistema com especial enfâse 
para os drivers, dissipadores ou sistemas óticos, onde ainda 
há margem para progredir. Aponta os AC-Leds (High voltage 
Leds) como uma boa possibilidade para melhorar a qualidade 
dos drivers, a durabilidade e o seu custo. Há ainda barreiras 
a ultrapassar nesta tecnologia como o efeito flicker elevado, 
entre outros como a EMC. Por outro lado, apontaram algumas 
desvantagens nos Leds de média potência.
Uma das palestras que mais interesse despertou foi a de Kevin 
Willmorth, dono do gabinete Llighting Consultancy Lumenique 
que apontou o notório desfasamento entre a indústria de 
iluminação e os fabricantes de eletrónica e que se traduz numa 
maior dificuldade  à  penetração dos Leds no mercado. Apontou 
também o dedo aos fabricantes de iluminação que indicam 
sistematicamente valores à performance dos seus aparelhos 
leds e que na prática não se confirmam. Considerou ainda que 
o retrofit tem sido um travão na aplicação de sistemas mais 
eficientes, melhor qualidade de luz e melhores projectos. Foi 
das mais ovacionadas.
Para terminar, Terrence Walsh, Presidente da Tempo 
Industries, apresentou uma espetacular antevisão da evolução 
da tecnologia.
Entrámos numa nova era e esta está a ser dolorosa para os 
fabricantes tradicionais de iluminação.

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
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Dedicação, Inovação e Agilidade, e queremos que estes ideais 
estejam bem patentes na experiência que os clientes têm com 
a nossa equipa.
 
Qual o significado de “Brighter Lighting”?
A Aura Light fornece iluminação que é inteligente, sustentável, 
económica, de longa duração, de elevada qualidade e 
ambientalmente amigável. Chamamos-lhe uma iluminação mais 
brilhante.
 
Como avalia o caminho percorrido desde a criação da LUMA?
Temos uma longa história que teve início na Suécia já em 1930, 
com a empresa LUMA, e contamos com uma vasta experiência 
na área da iluminação. A vida útil das lâmpadas foi um tema de 
grande relevância na época, e ainda é, mas agora novas soluções 
e tecnologias, como o LED, dão-nos novas oportunidades muito 
interessantes tanto no que diz respeito ao design como à 
poupança de energia.

O que podemos esperar desta “nova” Aura Light?
Vamos continuar a desenvolver soluções de iluminação 
inteligentes e sustentáveis. E estamos empenhados ao máximo 
de modo a oferecer uma iluminação mais brilhante a cada vez 
mais clientes em todo o mundo. Uma iluminação sustentável é 
benéfica para os nossos clientes, bem como para o mundo em 
geral!

A Aura Light tem desde o mês de Abril uma nova cara, 
mais jovem e brilhante. Entrevistámos Gunilla Dan-
ström, VP Marketing Director da Aura Light, para nos 

falar um pouco mais acerca desta nova identidade corporativa.

Porquê este processo de re-branding?
Somos uma empresa com uma longa história e passámos por 
grandes mudanças, sendo agora fornecedores de soluções 
de iluminação sustentáveis. Queremos deixar isso bem 
claro também na nossa comunicação através de uma nova 
identidade visual.
 
O que representa esta nova imagem?
Somos especialistas em iluminação, independentemente 
da tecnologia, com foco em soluções de iluminação onde 
a Long Life, a economia de energia e a sustentabilidade são 
componentes importantes. Somos um parceiro de confiança, 
que fornece iluminação de elevada qualidade de modo a 
responder às necessidades dos clientes mais exigentes, e esta 
nova imagem reflete isso mesmo.
 
Quais são os valores e missão da Aura Light?
A missão da Aura Light é desenvolver e fornecer soluções 
de iluminação sustentáveis para clientes profissionais, 
permitindo-lhes reduzir os custos, o consumo de energia e 
o impacto ambiental. Os nossos valores fundamentais são 

UMA AURA LIGHT MAIS BRILHANTE

Gunilla Danström
VP Marketing Director Aura Light
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Este foi o primeiro ano que a Santa Casa da Misericórdia esteve 
presente na Feira do Livro de Lisboa, onde divulgou a coleção do 
seu Centro Editorial. Esta ação faz parte da promoção da cultura 

a nível nacional, um dos objetivos da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa (SCML). A Santa Casa da Misericórdia “abriu as suas portas à 
cultura” e aos visitantes da Feira do Livro de Lisboa, num espaço bem 
estruturado com uma exposição dos seus livros e com uma esplanada 
muito agradável, cuja iluminação ficou a cargo da Aura Light.

Num espaço tão amplo e com tanta oferta, as editoras tentam tor-
nar os seus espaços atrativos e diferenciados dos demais. Assim, a 
iluminação do espaço interior foi realizada com a elegante e versátil 
luminária Aura Celtis, uma luminária com a capacidade de criar linhas 
de luz e efeitos de iluminação interessantes. Nesta versão de teto, co-
locada em linha contínua, foram utilizadas lâmpadas Aura Light T5 de 
28W e 35W, e um difusor opalino para uma luz mais homogénea, com 
pouco encandeamento e para a harmonização do espaço.

A iluminação da fachada ficou a cargo da fita LED no perfil exterior 
em redor do stand, com um difusor e um ângulo de abertura de 30º, 
conseguindo assim uma solução prática e com grande uniformidade 
da luz. Também a iluminação da esplanada do stand, um local de con-
vívio entre visitantes e convidados da SCML, permitindo também o 

UM ESPAÇO ATRATIvO PARA A SCML

O NOOR – Mouraria Light Walk é um percurso de arte e luz que 
propõe ao público um novo olhar sobre o bairro da Mouraria. 
NOOR, que em árabe significa luz, apoia-se numa perspetiva 

histórica sobre o bairro da Mouraria, tendo um cariz etnográfico e 
participativo através do envolvimento da comunidade. O bairro da 
Mouraria foi um dos primeiros guetos muçulmanos da história euro-
peia. Construída de costas viradas para o rio Tejo e portanto sem sol 
na maior parte do dia, as suas ruelas obscuras tornaram-se sinónimo 
de atividades ilícitas e vida boémia. 

A Aura Light, enquanto especialista e consultora em iluminação, 
aliou-se assim à Câmara Municipal de Lisboa, promotora do evento, 
à RTP e ao Turismo de Lisboa, media partners, nesta ação promotora 
de um dos bairros mais tradicionais de Lisboa e da contribuição 
e importância da Luz para a revitalização de um espaço público, 
contribuindo como patrocinador e como consultor técnico na área 
de iluminação. A Aura Light deu apoio técnico com diversas reuniões 
e visitas ao local para apoiar a definição das soluções de iluminação 

para as várias intervenções artísticas, para além de ser um dos 
patrocinadores. A nível de equipamento, na peça “Abandonada” 
de Vítor Barros, que consistia na retro-iluminação de várias fotos 
de diferentes locais abandonados de Lisboa, foram utilizadas as 
lâmpadas Aura Signete Long Life de 58W e 36W. Estas lâmpadas, 
com uma reprodução cromática muito boa e um fluxo luminoso 
extremamente elevado mesmo a baixas temperaturas, foram 
projetadas para dar uma distribuição uniforme da luz e são ideais 
para este tipo de aplicação. 

Por sua vez, para a iluminação do brazão frontal do Palácio da 
Rosa foi utilizado um projetor RGB controlado por um sistema 
de regulação em protocolo DMX de modo a enaltecer a beleza do 
símbolo deste solar oitocentista, classificado como Monumento de 
Interesse Público mas que se encontra também ele abandonado.
 
A organização deste evento que teve lugar com grande sucesso, co-
financiado pelo FEDER, foi da responsabilidade do EBANOCollective.

AURA LIGHT PATROCINA FESTIvAL NOOR

descanso entre as longas caminhadas feitas ao longo da feira, foi 
pensada. A ideia passou por criar um ambiente mais intimista e 
relaxante, o que foi conseguido com os projetores Floodlight da 
Moltoluce, com 30W e uma temperatura de cor branco quente,  
para a iluminação decorativa da árvore presente na esplanada.

A primeira participação da SCML na Feira do Livro terminou com 
sucesso e a Aura Light deu mais um exemplo da versatilidade das 
suas soluções para diferentes tipos de aplicação e necessidades 
luminotécnicas. 

AURAMag
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ASEASIDE é uma marca portuguesa de âmbito interna-
cional, com mais de 25 anos de experiência no setor do 
Calçado e dos Acessórios de Moda, que vende por ano 

4.000.000 de unidades, em 7 países, empregando 500 colabora-
dores integrados numa cadeia de 80 lojas, entre espaços de rua, 
centros comerciais ou megastores autónomas. A empresa quis 
que 2013 fosse um ano de mudança com a criação da nova gera-
ção de lojas SEASIDE de imagem renovada. Assim, aspetos como 
a iluminação, som e decoração foram repensados com o objetivo 
de proporcionar aos visitantes maior funcionalidade e conforto.

De modo a conseguir esta nova imagem desejada pela Seaside, 
a Aura Light, com grande experiência na área do Retail, foi a res-
ponsável pela iluminação das lojas de Leiria e do Prior-Velho (Lis-
boa) em parceria com LuzDecor empresa responsável pela insta-
lação da solução escolhida e com a qual a Aura Light tem vindo a 
desenvolver vários trabalhos desafiantes.

O objetivo da iluminação não é apenas iluminar um espaço, mas 
também criar uma imagem, destacando elementos marcantes e 
caraterizadores, indicando e apresentando os produtos com a 
melhor perspetiva. Assim, foi desenhada uma solução de ilumi-
nação base para as lojas, com alterações ligeiras consoante as ne-
cessidades dos diferentes espaços. 

Na entrada das lojas, a iluminação ultrapassa as suas exigências 
funcionais e deve procurar criar um ambiente que convide a en-
trar quem está de fora e ter especial cuidado em evitar transições 
bruscas de luminosidade entre exterior e o interior. Para tal, e 
tendo estas zonas teto falso, os projetores LED CR150 da CREE, 
com 27W, foram os escolhidos para a iluminação. 

Para a iluminação geral da loja, cujo objetivo é proporcionar uma 
iluminação que crie um ambiente agradável e que não só influen-
cie positivamente o consumidor como também proporcione uma 
boa orientação dentro da loja, foram escolhidas as luminárias 
Aura Galium. Estas luminárias foram escolhidas na versão de 
linha contínua suspensa, com um refletor simétrico de alto rendi-
mento, com 1x 80W em Leiria e 2x49W no Prior Velho, e tempera-
tura de cor 840 com boa reprodução cromática. 

A reprodução cromática é muito importante no Retail pois per-
mite revelar as cores originais dos produtos e torná-los mais 
atrativos, dando-lhes a melhor aparência possível e evitando que 
fiquem descoloridos. Por isso, os produtos da CREE são dota-
dos de uma tecnologia única no mercado, a Cree TrueWhite ® 
tecnology, uma maneira revolucionária de criar luz branca com 
LEDs. Esta tecnologia oferece alta eficiência, com características 
luminotécnicas e de precisão de cor excelentes, mantendo ainda 
a consistência da cor ao longo da vida do produto. Esta tecnologia 
permite também um CRI de pelo menos 90, mantendo elevada 
eficácia luminosa - uma solução que não compromete e que não 
danifica os produtos.

Na loja do Prior-Velho foram também utilizadas luminárias Galium 
assimétricas nas zonas periféricas, de forma a garantir uma boa 
iluminação vertical na zona de prateleiras e de forma balanceada 
com a iluminação horizontal. Nos balcões, a solução utilizada foi 
também o downlight CR150 da CREE, com um consumo reduzido 
e um fluxo de luz e CRI excecionais, que o tornam ideal para zo-
nas de iluminação onde é necessária concentração e precisão por 
parte dos funcionários sendo onde se finalizam as vendas. 

SEASIDE
RENOvA IMAGEM 
COM AURA LIGHT



A  Aura Light conversou com o Engº Luís Fernandes da RNAE 
para dar a conhecer mais um pouco desta organização e do 
seu contributo para a àrea da iluminação.

Em que projetos está a RNAE envolvida?
A RNAE sendo uma associação que congrega as 22 agências 
regionais e municipais de energia que existem em Portugal apoia 
também os projetos que essas agências têm desenvolvido no 
âmbito nacional de acordo com os contratos e protocolos que têm 
com entidades municipais e privadas ao longo da última década e 
meia. Há agências que têm 15 anos e outras muito menos, mas têm 
em primeira instância desenvolvido projetos para os municípios 
aos quais estão associados e também se têm por consequência 
enquadrado em projetos europeus com outras agências europeias 
como no âmbito, por exemplo, da Intelligent Energy. A RNAE, que 
é muito recente (tem três anos), como associação nacional não 
tem ainda um historial desenvolvimento de projetos com parceiros 
internacionais. Não quer dizer que não venhamos a ter, sendo na 
verdade o nosso objectivo dar esse passo, mas neste momento 
não concretizámos nenhum projeto. Agora os associados sim. Os 
associados é que dão corpo à RNAE e esses sim têm desenvolvido 
e continuam a manter uma dinâmica muito interessante com 
congéneres europeias a vários níveis.  Desde a área de aplicação 
de conceitos de energias renováveis até projetos de eficiência 
energética e defesa do ambiente e em vários subtemas como 
mobilidade, sustentabilidade e iluminação quer interior quer 
iluminação pública. Há muitas dinâmicas de norte a sul de Portugal, 
incluindo a ilha da Madeira, onde na verdade as agências têm tido 
um papel relevante.

E que projetos estão a desenvolver na área da iluminação?
A RNAE tem um contrato com a ADENE onde estão duas ações 
explicitadas. Uma tem que ver com a iluminação pública e a 
outra tem a ver com a uniformização de cadastro que é a base 
para fazer qualquer concurso para a aplicação de soluções de 
eficiência energética nesta área. Há que ter um bom cadastro, pois 
todos os concursos que até agora apareceram em Portugal, como 
popularmente se diz, são como “pôr a carroça à frente dos bois”. 
Penso que não seja assim que se trabalha. Tenho a certeza e convicção 
do que digo pois estou num município que tem 55 mil pontos de luz 
e no qual os meus técnicos estão a fazer um levantamento. É duro, 
é difícil, tem as suas particularidades, obriga a um esforço, mas tem 
que ser bem feito. Identificar luminária a luminária. Identificar o que 
existe, que potências, a altura, a tipologia. Este trabalho tem que ser 
feito e depois de feito então sim, com o DREEIP como está feito - 
ao qual devo sublinhar o apoio do CPI para além do Secretário de 
Estado para a Energia e da ADENE - com essa sustentação e com o 
cadastro feito tenho a convicção que qualquer município português 
pode então avançar para um concurso sustentável para serem 
implementadas soluções adequadas na vertente de iluminação. 
Estou convencido que a própria EDP, que também participou 
na elaboração do documento, está disponível e com a dinâmica 
necessária para dar apoio uma vez que tem sido responsável 
pela existência de iluminação nos concelhos via contractos de 
concessão com quase todos os municípios portugueses, com uma 
ou outra exceção como o município de Lisboa. Isto é um exemplo 
do que é uma prioridade pois a IP representa uma fatura enorme 
para os municípios sendo necessário atacar logo por aí. Outra 
vertente são os edifícios, no que diz respeito à deteção de soluções 
para reduzir o consumo dos edifícios quer sejam administrativos 
ou desportivos, como pavilhões multiusos ou piscinas municipais. 
Procuramos através de auditorias detectar soluções e aplicá-las, 

bem como aplicar equipamentos que se ajustem e corporizem com 
isso a redução de consumos, recorrendo até à requalificação muitas 
vezes dessas infraestruturas. Uma das questões que reflete o que 
acabei de dizer é a plataforma que está a ser desenvolvida com a 
ADENE para identificar todas as infraestruturas nos concelhos de 
âmbito municipal com instalações solares. É um passo importante 
para se ver resultados que daí advêm, quer ao abrigo da micro e mini 
produção de energia quer em termos de solar térmico, e verificar 
qual foi a fracção solar que se obteve a partir da aplicação das 
soluções em edifícios municipais. Outra das ações na qual a RNAE 
tem estado bastante empenhada são os Payback, planos para a 
promoção de eficiência no consumo de energia, porque somos uma 
das entidades referenciadas e uma associação de cariz não lucrativo, 
e portanto iremos interagir com múltiplas empresas que connosco 
possam corporizar candidaturas, como já o fizemos no ano passado. 
Esperamos que este ano dupliquem ou tripliquem as candidaturas 
das agências por elas próprias em interação com outras agências. 
Ou em interação com a RNAE, onde garanto a minha disponibilidade 
imediata em congregar em torno da RNAE um leque de potenciais 
projetos que sejam alvo de interesse de diversas entidades ligadas 
ao setor  para alavancar essas candidaturas. Posso dizer-lhe que 
aqui vão desde as fornecedoras de energia até às associações de 
cariz não lucrativo como a DECO e a ADENE, para que possamos 
fazer as candidaturas. Pois não é o fito comercial que está em causa, 
mas um fito de procurar apoio financeiro para aplicar em vários 
setores da nossa economia soluções de poupança de energia, de 
redução de consumo, e acima de tudo da qualificação de quem usa 
energia, quer seja o cidadão na sua habitação, quer o industrial 
na sua empresa. Passando como é óbvio por nós RNAE no setor 
municipal, pois são centenas de edifícios que os municípios têm 
agregados que podem usufruir de vantagens através dos Payback 
que aí vêm. 

Considera que com este tipo de ações de formação e com um 
documento orientador como este é possível ajudar na boa 
formulação dos concursos?
Este é um exemplo que outros deviam seguir noutras vertentes. É 
de referenciar a formação que tem sido feita e o esforço não só da 
RNAE mas também do CPI e de algumas empresas de iluminação 
que têm facultado informação e formação a técnicos de agências, 
tornando completamente diferente a análise da capacidade técnica 
das agências neste momento e há meia dúzia de anos atrás. Isto 
advém não só da necessidade como também do conhecimento que 
foi sendo adquirido com esta parceria com o CPI. Noutras áreas 
há colegas que, pela localização das suas agências, se tornaram 
especialistas em matérias como o biogás, a biomassa, o solar. Neste 
contexto realizam-se muitas vezes encontros, alguns informais, 
consoante a necessidade sentida de formação em determinada 
matéria. Isto leva muitas vezes a eventos como os encontros anuais 
da RNAE, nos quais o segundo dia é dedicado à formação com os 
temas mais relevantes no momento.

Enquanto promotores da área de iluminação em contato 
constante com as novidades, quer em termos de tecnologias como 
de jogadores, que análise faz do mercado de iluminação atual?
Este é um setor que tem tido um desenvolvimento tecnológico 
brutal nos últimos anos. Estou há frente de uma agência há quase 11 
anos, e ao longo deste tempo assisti ao surgimento das alternativas 
aos sistemas de iluminação convencionais de uma maneira 
exponencial e um bocadinho desordenada. O importante é vender, 
atingir objectivos, e os vendedores por vezes não olham aos meios 
para atingir os fins. Mas com os muitos técnicos e especialistas na 

ENTREvISTA AO ENGº LUÍS FERNANDES
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matéria com quem tenho falado ao longo destes anos e com o que me 
têm transmitido, eu tenho tirado as minhas conclusões e na verdade 
para os municípios esta questão da iluminação é uma prioridade 
absoluta e temos que nos concentrar, mais do que numa tecnologia, em 
algo que nos sirva de orientação. A maior parte dos municípios, com 
o devido respeito e muito que tenho, tem o corpo técnico reduzido. 
Não digo que não seja de qualidade, porque existe muita qualidade e 
reconheço a capacidade deles. Mas reconheço também que muitos 
deles não têm sequer tempo para pensar nas melhores soluções para os 
seus municípios porque andam muitas vezes preocupados em “apagar 
fogos” por diversas questões. E para um tema como arranjar melhores 
soluções de iluminação que as existentes não conseguem também 
porque os contratos de concessão não o permitem.  Embora considere 
que a EDP neste momento esteja numa linha diferente do que era 
anteriormente, quando era mais fechada e blindava muito a inovação. 
A iluminação neste momento é para nós um setor importante. Tenho a 
consciência de que nada haverá de bom se não for tido como referência 
o documento feito com coordenação do anterior Secretário de Estado 
e agora com a atual secretaria de estado, onde estiveram presentes 
entidades diversas como a ADENE, o CPI, a Ordem dos Engenheiros 
mas também a EDP, criando-se um documento que a RNAE encara 
como ser o tempo de o transformar num regulamento. Porque tendo um 
regulamento este transforma-se numa obrigação fazendo com que se 
esteja no caminho certo para que a iluminação em Portugal passe a ter 
regras e não seja a anarquia que tem sido. Ou se tem muita iluminação, 
ou não nenhuma. Ou há locais onde as pessoas são incomodadas 
nas suas casas pela luz que entra de forma selvagem, ou não vêm um 
“palmo à frente do nariz”. Quer dizer, há uma dessintonia completa 
derivada de cada um fazer o que mais lhe convém, infelizmente até 
por motivos eleitorais, bastando ver o número de luminárias pedidas 
em ano de eleições. Mudou-se o paradigma, e passou-se a desligar. 
Fazem-se barbaridades, desligando-se ponto sim, ponto não, o que 
tem consequências de segurança enormes a nível de rodovia. Basta 
falar com qualquer técnico do setor para rapidamente perceber. Isto 
acontece também ao fazer concursos sem cadastro ou com cadastros 
muito débeis. E isso assusta-me.  É uma prioridade de todos, começando 
no governo e passando pela Autoridade Nacional de Municípios, 
implementar um regulamento que tem que ter como base o DREEIP. 
Se é preciso ser ajustado? Se é preciso ser atualizado? Com certeza. 
Espero que todos os anos haja um observatório que vá introduzindo 
novas tecnologias, novos pontos que melhorem o documento, e o 
tornem de mais rápida percepção, e que auxilie os gabinetes de projeto, 
os departamentos técnicos dos municípios e próprias universidades na 
sua reflexão sobre o tema podendo  ter este documento como cartilha 
indicada e sempre atualizada. A RNAE está empenhadíssima e mantém 
o seu interesse em que este documento seja, exagerando um pouco,  a 
“bíblia” da iluminação pública em Portugal. 

Qual o caminho a seguir na Iluminação em Portugal para uma maior 
eficiência energética e uma ação mais sustentável?
O caminho é na verdade tornar o DREEIP num regulamento e fazer, 
como consequência, uma aposta em projetos do tipo ESCO com base 
nesse documento. Isto obriga a uma constante atualização do tema 
e para isso deve ser constituído um observatório. Entidades ligadas 
à administração central, à administração autárquica, especialistas 
do setor corporizados pelo Centro Português de Iluminação, pelas 
comercializadoras como a EDP, e outras entidades como a ADENE 
devem estar neste grupo de reflexão contínuo porque é na verdade um 
setor que está a evoluir bastante, e de ano para ano surgem novidades 
que são importantes introduzir nesse documento. Já agora, aproveito 
para dizer que iluminação não é apenas a IP, por isso a eficiência 
energética não deve estar ligada à poupança, pois se dissermos “vamos 
poupar energia” então colocamos todas as pessoas embrulhadas em 
cobertores à luz das velas. Estão a poupar energia, mas isso desqualifica 
o meio onde trabalham e cria situações de incómodo e não é isso que se 
quer. E isso passa por duas questões importantes, medidas tangíveis e 
intangíveis.  As intangíveis são as mudanças comportamentais, a aposta 

que as agências fazem para sensibilizar todos no uso da energia. 
Saber que se deve ter por exemplo uma temperatura estabilizada 
que não é com certeza de 16º no verão e 24º no inverno, não ter 
o aquecimento sempre ligado, ou televisores e computadores 
em stand-by. Sabemos que há tantas questões que se forem 
devidamente equacionadas são como gotinhas de poupança que 
se transformam num mar de poupança sem desqualificação. Por 
isso apostamos muito nos sistemas de gestão de energia nos 
vários setores, que induzem as pessoas a mudanças sem pôr em 
causa as suas necessidades. Ainda no aspeto intangível temos 
uma ação muito importante que as agências têm feito, e que eu 
sublinho constantemente, que são as ações junto dos mais novos. 
Quando me dizem que isso não é importante, eu respondo que 
as pessoas não sabem o que dizem pois os mais pequenos são os 
melhores portadores de boas práticas. Porque não têm vícios. Têm 
a mentalidade aberta às novidades. Tenho múltiplos exemplos de 
jovens de 7,8,9 anos ou já adolescentes que interiorizam, levam 
para casa e depois fazem a aplicação na sua vida profissional 
futura.  Depois temos as medidas tangíveis, e no setor da 
iluminação, nomeadamente de edifícios, e aí diria que as agências 
juntamente com as empresas do setor têm muito trabalho a fazer. 
Há que aproveitar as oportunidades como o caso dos Payback, os 
fundos para eficiência energética e outros mecanismos que vão 
aparecendo felizmente. Saibamos-nos todos relacionar, empresas, 
agências. Muitas vezes não são apenas as agências que têm de 
provocar as empresas mas também ao contrário, de modo  a 
alancar estes projetos. Costumo dizer que a união faz a força, e 
neste caso faz de certeza porque as empresas querem ter um fito, 
querem ter cota de mercado e ganhar dinheiro, e nós queremos 
servir as populações e quem necessita de energia. Portanto 
saibamo-nos relacionar. É o maior desafio que eu tenho enquanto 
presidente da RNAE: estabelecer relações que a todos satisfaçam. 
Uns pela vantagem comercial e outros pela vantagem de servir 
as populações onde estamos localizados. É o que pretendo e vou 
tentar levar a cabo.

Considera a Aura Light Portugal um bom agente neste campo da 
sustentabilidade em iluminação?
Penso que sim. A Aura Light primeiro que tudo é corporizada por 
uma pessoa por quem tenho uma estima muito especial, não só 
por questões pessoais mas também profissionais, que é o Engº 
Alberto Vanzeller, que já me tem auxiliado em várias reflexões, não 
só como empresário mas como conhecedor da matéria. Esteve, 
aliás, comigo em várias reuniões para a discussão do DREEIP, em 
nome do CPI, para além do Eng.º Vítor Vajão e do Eng.º Lacerda 
Moreira, que são pessoas que eu considero, pelo apoio que deram 
à RNAE, que nunca irei esquecer. Eu penso que a Aura Light tem 
um papel importantíssimo. Com o seu surgimento recente em 
Portugal, a minha sugestão imediata é para que se aproximem 
mais das agências e vejam que dinâmicas podem ser criadas. E 
quando pensarem numa candidatura para apoiar projetos na área 
de iluminação, devem estar próximos das agências, para darem 
esse contributo e avançarem em conjunto com propostas para 
determinados projetos como os Payback. 
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Aventure-se no Tejo e nas sete colinas de Lisboa é o convite 
do Sofitel Lisbon Liberdade, situado em plena avenida da 
Liberdade. Pertencente à rede Sofitel Luxury Hotels, Grupo 

Accor. Este hotel de 5 estrelas, prima pela sua elegância e pelo seu 
ambiente e decoração luxuosos, que oferece aos seus hóspedes 
um serviço de excelência.
 
O conceito deste espaço foi desenhado em homenagem à 
história de Portugal, com detalhes em vermelho e ouro, que 
contrastam com a madeira escura e obras de arte em mármore. 
Os ambientes remetem às descobertas portuguesas  durante o 
período renascentista e tomaram vida com o projeto do gabinete 
de Marc Hertrich & Nicolas Adnet, ao qual se juntou na conceção 
das novas junior suites e na remodelação da fachada o gabinete 
de arquitetura Miguel Viseu Coelho Arquitectos Associados e o 
gabinete de engenharia OMF engenharia de edifícios, lda.
 
Para corresponder às exigências desta decoração requintada, foi 
necessário optar por luminárias discretas, elegantes e com um 
cariz decorativo. Assim, a iluminação geral das salas de reuniões e 
eventos LOUVRE, três salas modulares com 280m2, é assegurada 
pelas luminárias Aura ABELIA. A Aura ABELIA é uma luminária T5 
de encastrar que se adequa a este tipo de espaços pelo seu de-
sign discreto e funcional. Com um difusor opalino é ideal para as 
exigências destas salas onde o encandeamento dos seus 
utilizadores deve ser evitado. Estas luminárias com acabamento 
em cor branco, foram devidamente equipadas com balastro 
eletrónico regulável DALI e lâmpadas Aura Eco Saver Long Life 
58.000h de 13W e 4000º K, que permitem maximizar a eficiência 
do sistema de iluminação e a redução de custos graças à sua 
longa duração e caraterísticas das lâmpadas Aura Long Life. Aqui 
também se optou pela instalação dos projetores LED SHOOTER, 
de 9,5W e 3000ºK. Estes projetores orientáveis a 285º e 90º, são 
ideais para uma iluminação personalizada, graças à possibilidade 

HOTEL SOFITEL LISBON LIBERDADE
EXCELÊNCIA NA ILUMINAÇÃO

de orientação, o que permite criar diferentes ambientes e adaptar-
se às diversas configurações destas salas modulares. De modo a 
complementar a iluminação geral, foram escolhidos ainda os 
downlights LED circulares RADO (2W a 2900ºK) e SERIE 223 (5,5W 
a 3000ºK) para montagem encastrada nos tetos falsos das salas, 
permitindo a concentração da luz onde esta é necessária.Tendo 
estes espaços um cariz decorativo para além do funcional, foi 
criada uma estrutura para simular um teto de luz, cuja iluminação 
foi conseguida com a luminária Aura ANDRO, com lâmpadas T5 
de 13 e 25W Aura Eco Saver Long Life. Esta luminária foi também 
instalada em sancas ao longo das salas para a criação de um 
ambiente mais confortável e distinto.
 
Apesar da personalidade luxuosa do hotel, este não quis abdicar de 
uma iluminação carateristicamente sustentável e dos benefícios 
das soluções da Aura Light. Assim, para além da utilização de 
lâmpadas ECO SAVER Long Life da Aura Light, todo a iluminação 
está integrada num sistema de controlo já existente no espaço.
 
Nas júnior suites, o conceito do espaço passou também pela cria-
ção de um ambiente acolhedor, funcional e ao mesmo tempo efi-
ciente. Sendo os roupeiros dos quartos um espaço que poucas ve-
zes é pensado mas que é muito utilizado, e para confirmar a oferta 
distinta do Sofitel Lisbon Liberdade, a iluminação foi assegurada 
com fitas LED da Moltoluce em branco quente, de 4,8W por metro.

Na entrada, a escolha recaiu no downlight quadrado simples e 
sofistificado Aura RUBIA, com difusor em vidro claro e IP44, equi-
pado com duas lâmpadas fluorescentes compactas Aura UNIQUE-
T/E Eco Saver Long Life, de 42W e 30.000 horas de vida útil.
 
Com uma iluminação de excelência a apoiar a sua personalidade 
distinta, o Sofitel Lisbon Liberdade garante a satisfação dos clien-
tes mais exigentes!

AURAMag
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No passado dia 23 de Abril a Câmara de Comércio Luso-
Sueca organizou o primeiro encontro de empresas sue-
cas e portuguesas no âmbito da Energia e Sustentabili-

dade, Sweden - Portugal Energy Forum 2013.

Este fórum, que teve lugar na residência oficial da nova em-
baixadora sueca Caroline Fleetwood, visou perceber qual o  
paradigma da área de energia atualmente, e a Aura Light, en-
quanto empresa sustentável na área da iluminação, não podia 
deixar de participar, dando o seu contributo para um caminho 
mais sustentável.

SWEDEN-PORTUGAL ENERGY FORUM

A AREAC organizou no passado dia 30 de Janeiro no au-
ditório da Biocant – Z.I. de Cantanhede -  um seminário 
sobre Gestão Eficiente na Iluminação Pública que con-

tou com a presença de vários profissionais da área.

Esta iniciativa contribuiu para um esclarecimento dos 
presentes no âmbito da iluminação pública e sustentabilidade, 
sensibilizando-os para temas atuais como a eficiência 
energética na IP.

A sustentabilidade e a eficiência energética continuam a estar 
na ordem do dia e para que haja esclarecimento técnico dos 
atores do mercado a realização destes seminários torna-se 
fulcral.

A AREAC, como entidade organizadora, ditou que “no que diz 
respeito à participação do Engº Van Zeller por parte do CPI, foi 
muito positiva e a sua presença contribuiu, já por si, para que 
houvesse uma maior afluência de inscrições e participações no 
seminário por nós organizado. A sua postura crítica e direta 
de abordar os assuntos é sempre interessante e positiva em 
qualquer tema em que participe”.

EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA
E SUSTENTABILIDADE 
EM DEBATE
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Que a luz afeta o nosso estado de espírito, as nossas ativi-
dades, o nosso dia-a-dia não é segredo para ninguém. O 
nosso ciclo circadiano é em muito influenciado pela ex-

posição à luz natural e, na falta desta, à luz artificial. As estações e 
os astros são motivos de celebrações e devoção em todo o mun-
do desde os tempos mais primitivos até às sociedades mais mod-
ernas, acompanhando a sua evolução. Basta pensarmos como a 
utilização do fogo e mais tarde da iluminação a óleo e a gás veio 
alterar a interação das pessoas umas com as outras e com o es-
paço, especialmente de noite onde a ausência de luz era quase 
total.

A luz tem por isso uma simbologia e um papel muito fortes em 
todas as culturas, desempenhando também uma função social, 
na medida em que pode alterar ambientes, não só através da 
estética como também através da qualidade de vida (que engloba 
aspetos como a segurança, requisitos básicos à habitação, etc...) 
de uma cidade e seus espaços. Este caráter social tem especial 
importância em zonas problemáticas. Também o comportamento 
e sentimentos, as interações e a própria percepção das 
populações podem beneficiar, ou sofrer, com a iluminação, pois 
o Light Design tem que ver com as necessidades, exigências, 
expectativas e atitudes da população, e deve trabalhar com e para 
esta. E é esta mesma interação e contribuição para a socialização, 
este conjunto de “deveres” e expectativas que condicionam o 
comportamento dos indivíduos que define um papel social.

Sendo a estética e a funcionalidade dois elementos 
complementares que pretendemos integrar no nosso dia-a-dia, 
estes devem também estar refletidos no nosso meio ambiente 
e a iluminação pode consegui-lo. De acordo com a IESNA, a 
iluminação urbana deve ter em conta a segurança dos residentes, 
a segurança dos pertences dos residentes, a estética do ambiente 
noturno e a economia que varia de país para país, cidade para 
cidade, cultura para cultura. Uma lógica de sustentabilidade. 

Temos vindo a assistir, especialmente no norte da Europa, a um 
movimento social que defende o reconhecimento da iluminação 
como uma ferramenta social com o poder de contribuir para o 
bem-estar e qualidade de vida das pessoas, e que acredita que 

O PAPEL SOCIAL DA
ILUMINAÇÃO

a luz não é um privilégio mas sim um direito . Contudo, muitas 
vezes culpando a crise, tem também crescido o número de 
municípios e instituições a cortar na iluminação como medida 
de poupança, apesar de a iluminação ser talvez das formas mais 
imediatas e menos dispendiosas de requalificação urbana, tanto 
a nível estético, com a criação de ambientes acolhedores e que 
promovam uma sensação de bem-estar, como a nível funcional 
pois pode tornar zonas potenciais de acidentes viários ou de 
criminalidade mais seguras.  Exemplos disso são a cidade de 
Medellin e a favela de Santa Marta no Rio de Janeiro, onde a 
criação de infra-estruturas de iluminação e o trabalho com a 
sociedade teve resultados muito positivos.

Podemos, no entanto, verificar também outro desvio ou má 
interpretação do papel social da iluminação que é a utilização 
da luz em montras e estabelecimentos noturnos, que não têm 
em conta os aspetos referidos anteriormente e que causam uma 
quebra da harmonia que deveria ser a iluminação passando a 
ser considerados, a par da iluminação pública mal pensada, 
poluição luminosa. De referir que esta iluminação não planeada 
tanto pode significar falta como excesso de luz.

Outro fator a considerar é o impacto ambiental da iluminação, 
pois este pode afetar igualmente uma população do ponto 
de vista social. Que recursos consome, que emissões provoca 
e que efeitos têm estes na qualidade de vida de uma cidade. 
Estes aspetos podem degradar não só o espaço mas a própria 
sociedade, gerar conflitos e desigualdades.

É apoiada por sociólogos, antropólogos e psicólogos a ideia de 
que o meio envolvente se reflete nas pessoas que nele habitam, 
por isso um bom ambiente conseguido também através de 
uma boa iluminação pode levar a uma mudança de atitudes e 
emoções por parte da população e até a um maior envolvimento 
das pessoas na preservação desse mesmo espaço criando uma 
simbiose entre Pessoas/Espaços.

Posto isto, podemos afirmar que a luz não serve apenas para Ver 
mas para a experiência mais completa que é Viver.

AURAMag



PROTECTOR quebrada sem fuga de resíduos
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FICHA TÉCNICA

Lâmpada fluorescente T5 e T8 com tecnologia patenteada Aura
Potências – 13W até 80W
Eficiência – Até 115 Lm/W
Vida média – até 80.000 horas
Vida útil - 48.000 horas (T5 Eco Saver) e 50.000 horas (T8 Eco Saver) 
Equipamento elétrico associado – balastro, ignitor e condensador 
ou balastro eletrónico com ou sem regulação. 
TC dos -30ºC aos +120ºC
Cumpre com a norma EN 60662

       Veja mais em www.auralight.pt

Para áreas com requisitos específicos de segurança para 
proteção da produção de produtos sensíveis, em que a 
quebra de uma lâmpada poderia causar uma paragem na 

produção com custos elevados derivados a esta interrupção, a 
Aura Light desenvolveu uma lâmpada fluorescente específica 
com uma camada protetora. 

A Aura Protector Long Life é uma lâmpada de pó-trifósforo com 
uma elevada reprodução cromática protegida por um filme de 
plástico protetor que serve como proteção da produção de 
produtos sensíveis. A Aura Protector Long Life está disponível 
com dois filmes de proteção, FEP ou PET, em lâmpadas T8 (26 
mm) com a Aura Ultimate Protector Long Life (FEP), a Aura 
Universal Protector Long Life (PET) e a Aura Eco Saver Protector 
Long Life (FEP) e em lâmpadas T5 (16 mm) com a Aura Eco Saver 
Protector Long Life (FEP) e a Aura Supreme Protector Long Life 
(FEP).

Apesar destas películas, a uniformidade e o desempenho lumínico 
estão salvaguardados, sendo o processo de depreciação lumínica 
minimizado através de uma camada interior de proteção do tubo.

Estas lâmpadas fluorescentes têm ainda o fator proteção aliado 
a uma elevada durabilidade, uma vez que são lâmpadas Long Life 
patenteadas pela Aura Light. Com um tempo de vida alargado, 
o verdadeiro Long Life, estas lâmpadas permitem poupar nos 
custos de energia ao mesmo tempo que poupam em gastos de 
manutenção, fabrico e transporte, pois a frequência e o número 
de lâmpadas substituídas é diminuído.

Este grupo de lâmpadas foi concebido para aplicações tais 
como a indústria de processamento de alimentos, instalações 
industriais (por exemplo, de produtos químicos, fabricação de 

PROTEÇÃO E DURABILIDADE
ACIMA DE TUDO COM A AURA PROTECTOR

papel), laboratórios, complexos desportivos e museus, estando os 
clientes Aura Light, como o aeroporto de Düsseldorf ou a Findus 
Suécia e França,  muito satisfeitos com as suas escolhas.

Exemplo disso é a empresa ICA Distribuition e ICA Fastighets 
onde foram instaladas lâmpadas Aura Protector Long Life e Aura 
Thermo Protector Long Life.

” Temos já há algum tempo uma boa relação de trabalho com Aura 
Light particularmente com relação às lâmpadas fluorescentes 
resistentes a baixas temperaturas, as Aura Thermo Protector 
Long Life. Estas fornecem um fluxo de luz elevado, mesmo em 
temperaturas abaixo dos 15 graus. O novo quadro regulamentar, 
que constitui a base do nosso processo de concurso de âmbito 
nacional, também inclui requisitos para as lâmpadas fluorescentes 
instaladas em zonas de descarga e por cima de alimentos sensíveis 
devendo estas ser à prova de quebra. Se, por exemplo, um camião 
fosse contra algo e luminária caísse e se partisse, teríamos deitar 
fora todos os produtos.” explica Malte Enoksson da ICA.

Também na SCA, devido às exigências de segurança, são utilizadas 
as fortes e inquebráveis Aura Protector Long Life. “Temos investido 
na Aura Protector em toda a fábrica por razões de segurança”, 
diz Bo Josefsson, responsável eletrotécnico da SCA. Acrescenta 
ainda “Há algum tempo comprei lâmpadas fluorescentes Aura 
Long Life porque duram por pelo menos três a quatro anos. Vale 
a pena instalá-las, já que temos um ambiente complexo para a 
substituição de lâmpadas. Não podemos substituir as lâmpadas 
quando a linha está em funcionamento, por isso temos de desligar 
as máquinas”.



Criada em 1931, desde o ano 2001 que a Empresa de 
Transportes de Milão é uma empresa pública limita-
da, propriedade do Município de Milão, que gere o 

sistema de transportes públicos na área urbana e em 87 mu-
nicípios nesta província, prestando serviços numa região com 
uma população de cerca de 3 milhões de habitantes. Com 
o passar dos anos, o centro das atividades da empresa tem 
vindo a alargar-se progressivamente para o sector do design 
e da gestão dos serviços de transportes, tanto em Itália como 
no estrangeiro. 

A Aura Light ganhou um novo contrato para o fornecimen-
to de lâmpadas fluorescentes Long Life, à ATM (Empresa de 
Transportes de Milão S.P.A), para as Linhas 1, 2 e 3 do Metro, 
sendo o valor deste contrato de aproximadamente 800,000 
Euros. A negociação foi feita em cooperação com a Lyte & 
Lyte, soluções em energia e distribuidor da Aura Light em 
Itália.

LONG LIFE AURA 
DÁ LUZ AO METRO DE MILÃO

Aura Light Portugal, Av. 29 de Agosto nº268 B, 2705 - 869 Terrugem-Sintra
Tel.: 210 999 344, Fax: 210 999 347, info@auralight.pt, www.auralight.pt

Silvia Perniceni explica porque escolheram Aura Long Life: 
“A duração das lâmpadas fluorescentes Long Life adquiridas 
para o Metropolitano de Milão é cinco vezes superior aos 
produtos convencionais que existem no mercado, sendo que 
estas terão uma vida útil de cerca de dez anos. 

O Metropolitano de Milão tem uma abordagem ambiental e 
visa benefícios económicos e ambientais através dos produ-
tos Aura.” Acrescenta ainda: “Optámos pelo fornecimento 
das lâmpadas Aura Long Life, uma vez que elas permitem re-
duzir o número de substituições para uma, em vez de quatro, 
reduzindo consequentemente os custos de manutenção. Para 
além disso, o impacto ambiental é reduzido em 75%, o que 
também é um benefício importante para nós.”
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