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Testemunhos

Arlindo Gonçalves Duarte
Director Grupo Sotérmica

Uma parte do conforto térmico no interior das construções depende da correcta gestão do ensombramento dos vãos
e contribui para a diminuição do consumo energético gasto com sistemas de arrefecimento. Qual será a aposta de
futuro da Sotérmica no mercado dos sistemas de ensombramento?
É um facto que a questão da poupança energética é cada vez mais uma prioridade na gestão eficiente dos edifícios em geral. A
Sotérmica tem contribuído desde a sua existência (há 25 anos), para a gestão eficiente dos sistemas de arrefecimento através da
aplicação de Películas para vidros LLumar®. Este é sem dúvida um sector com um forte crescimento atingindo altas
performances na poupança do consumo de sistemas de arrefecimento ou aquecimento.
No entanto, a grande aposta do grupo Sotérmica este ano é: Estores de Película MULTIFILM®. São sistemas inovadores de
sombreamento – com opções de aplicabilidade únicas em Portugal. Apesar do forte desgaste a que os estores estão submetidos
no sector industrial, os produtos MULTIFILM® cumprem, desde sempre, a sua função sem necessidade de manutenção e
reparações. Isto apenas é possível graças à sua excelente qualidade, grande rendimento e contínua actualização tecnológica. Os
Estores de Película MULTIFILM® estão de acordo com os requerimentos definidos pela União Europeia e disponibilizam uma gama
muito variada de películas e estruturas.
No dia-a-dia da vivência das construções em que nos movemos e nomeadamente das nossas próprias habitações o
factor "segurança" assume-se cada vez com maior importância. Quais as mais valias oferecidas por uma película de
segurança?
O factor “segurança” é demasiado importante para ser descurado. Nos sectores residencial ou industrial a protecção de pessoas e
bens tem sido feita através da aplicação de vidros laminados, quando assim não é, a Película de Segurança LLumar assume um
papel de destaque. Para além de películas transparentes, há possibilidade de combinar a segurança de uma película de 100 a 375
microns de espessura com a reflexão necessária para uma Protecção Solar. Consegue-se converter um vidro vulgar num vidro
com características de segurança como se fosse um vidro laminado – no fundo é o mesmo que laminar um vidro sem ter que o
substituir, a um baixo custo. As películas de Segurança LLumar têm sido aplicadas em edifícios e automóveis por todo o mundo,
permitindo a protecção de lojas, edifícios comerciais e residenciais dos estilhaços provenientes de terramotos, tempestades, actos
terroristas, vandalismo, assaltos e acidentes.
Qual a aceitação do mercado em relação a este tipo de materiais ainda um pouco desconhecidos do público e dos
técnicos projectistas(arquitectos, engenheiros, etc.)?
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As Películas para vidros ou os Estores de Película são soluções cada vez mais conhecidas na área dos técnicos projectistas. A
tendência é que cada vez mais os cadernos de encargos incluam estas soluções pelos benefícios e investimento reduzido que
importam. O grupo Sotérmica é o único a participar assiduamente em feiras profissionais na área da Construção com o objectivo
de aumentar a notoriedade destes materiais. Posso afirmar que temos atingido esse objectivo!
Há também factores como a utilização cada vez mais frequente de grandes superfícies envidraçadas na arquitectura que apesar
de todas as vantagens estéticas, levanta problemas facilmente solucionados pelos nossos produtos. Além disso a aceitação tem
sido grande dado que não há produtos no mercado com performances similares às películas LLumar ou aos Estores de Película
MULTIFILM, que utilizam película LLumar.
Eu costumo dizer: onde existe um vidro, existirá com certeza um potencial cliente!
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