
CASE STUDY: Caixa Geral de Depósitos, Lisboa, Portugal
Banco Estatal

A CGD tem estado na linha da frente no desenvolvimento económico e social de Portugal nos últimos
132 anos. Desde a sua abertura a 10 de Abril de 1876 tem sido um operador de referência no sector
bancário Português em termos de apoio às famílias, empresas e instituições portuguesas.

Não obstante o facto de ser uma organização altamente competitiva, cujas operações se baseiam
nas leis que regulam o sector privado, a CGD é uma instituição financeira estatal e o único banco
em Portugal com esta estrutura.

A sede administrativa da CGD foi totalmente coberta com uma película de alta tecnologia de
controlo de calor externo, a película LLumar RK20 SI HPR.

A CGD pretendia melhorar significativamente as condições de trabalho, através de uma redução do
ganho de calor e consequente redução nos custos com ar - condicionado. Com a instalação da
película LLumar, os ocupantes do edifício tiveram ainda direito a alguns benefícios extra, tais como
uma excelente redução do encadeamento e filtragem dos raios UV

Após ter sido verificado que havia um elevado potencial de poupança energética e após todos os
dados relevantes terem sido recolhidos, a equipa LLumar optou pela película de Controlo Solar
RK20 SI HPR, que foi aplicada em 1880 metros quadrados de janelas.
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Sede Administrativa, CGD

Lisboa, Portugal

RK 20 SI HPR

Película de Controlo Solar

Película

L

Película Llumar Arquitectura - Informação       Rk20 SI HPR      Série reflectoraá
DADOS DE PERFORMANCE SIMPLES / DUPLO/ DUPLO DE BAIXA EMISSIVIDADE

% Total Transmissão Solar / /13   12   10

% Total Reflexão Solar – Exterior 65 / 65 / 65

% Total Absorção Solar 22 / 23 / 25

% Luz Visível Transmitida 18 / 17 / 16

% Luz Visível Reflectida – Exterior 62 / 63 / 63

% – Interior 62 / 61 / 55

% Transmissão Ultravioleta < 1  / < 1 / < 1

Valor g 0,20 / 0,16 / 0,14

% Rejeição Total Energia Solar 80 / 84 / 86

% Redução do encadeamento 80 / 80 / 83

Valor u (EN 673 W/m².K) 5,85 / 2,73 / 1,64

Emissividade 0,71

Espessura sem liner 46µ  / Película de cor Silver

Luz Visível Reflectida

A RK20 SI HPR faz parte de uma linha de películas de controlo solar. É uma
película reflectora, com altos níveis de rejeição do calor solar e efeito
espelhado que oferece ainda:
- Privacidade  permite ver do interior mas não ser visto pelo exterior (as
películas reflectoras reflectem sempre o lado com maior intensidade de luz;
- Melhorias significativas nas condições de trabalho pela forte redução dos
aumentos de temperatura provocados pelo sol;
- Redução dos custos com ar  condicionado e consequente redução das
emissões de CO2;
- Retorno do investimento em 3 anos;
- Privacidade durante o dia “espelho de um só sentido”;
- Excelente redução do brilho para um menor encadeamento;
- Elevada filtragem dos raios UV pode reduzir o desgaste de têxteis,
mobílias e obras de arte;
- Extremamente bem adaptado a todos os sistemas envidraçados.
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