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Geoterme abre loja
de automação no Porto
Após a inauguração da primeira loja de automação, a Geoterme abre agora no Porto
a segunda loja,
As novas instalações, estão localizadas no Porto, na rua Antero de Quental, no
Centro de Negócios do Freixieiro, junto ao Aeroporto Sá Carneiro.
Está assim garantida uma maior rapidez e proximidade com o mercado de
Climatização e Aquecimento no norte do país, através do aconselhamento e venda
directa de equipamentos de controlo e automação.
O objectivo é dar uma resposta especializada ao mercado dos instaladores de ar
condicionado e aquecimento, no que diz respeito ao tema específico dos sistemas
de controlo e automação, privilegiando, o contacto pessoal com os clientes e
uma resposta imediata para cada necessidade - desde os grandes sistemas de
gestão técnica centralizada para edifícios, aos mais simples sistemas de controlo
individuais para UTAs ou colectores solares, das contagens de entalpia e de energia
eléctrica aos sistemas de monitorização energética, incluindo uma vasta gama de
equipamentos de campo, como válvulas motorizadas, sensores, termóstatos,
actuadores de registo, Variadores de Velocidade, etc”.

A inovação permanente
A Geoterme assente numa atitude de inovação permanente, oferece aos seus
clientes, soluções globais de automação e gestão de energia, que respondem às
novas necessidades do mercado ao integrarem várias soluções e serviços presentes
na gestão de energia.

Para as fases iniciais, o serviço de projecto e consultadoria, disponibiliza a partilha
da experiência da empresa nas áreas da automação e gestão de energia, associada
ao know-how das outras empresas do grupo na execução e gestão de projectos de
engenharia. Neste sentido, é também possível integrar equipas de projecto
multidisciplinares, com competências técnicas específicas. O cliente, quer seja final,
quer seja o fabricante, pode ainda optar por um serviço de engenharia de
automação e gestão de energia, com capacidade técnica e de gestão de projectos,
ou por soluções de automação “chave na mão”, que podem ser propostas e
implementadas pela equipa da Geoterme. A estas soluções está também associado
um serviço de assistência técnica que garante o correcto funcionamento dos
sistemas e as melhores condições de exploração das instalações técnicas e de
utilização de recursos.
A obrigatoriedade da certificação energética e a aplicação da nova regulamentação
fez com que fossem necessárias algumas alterações para responder às novas
exigências do mercado. Por isso, a Geoterme - consciente de que “com a entrada
mais efectiva do RSECE nos edifícios existentes, a exigência sobre os sistemas de
gestão técnica de edifícios vai aumentar por força da necessidade de resultados na
vertente da poupança de energia” – adaptou-se e integrou peritos qualificados
RSECE e RCCTE no quadro da empresa, garantindo, assim, os serviços de
certificação energética e a verificação de novos requisitos nestas áreas. A
monitorização e auditoria energética estão também contempladas, com soluções
que possibilitam a monitorização energética e da qualidade do ar interior nos
edifícios.

Qualidade
Com base num sistema de gestão da qualidade (ISO9001) mantemos um
crescimento assente numa visão empresarial abrangente e rigorosa.
A Geoterme constitui hoje, um grupo empresarial que integra uma vasta rede de
parceiros: a BLUE Partners.
Actualmente, integrados no universo BLUE, a Geoterme tem a capacidade de alargar
cada vez mais a oferta aos seus clientes, como é o caso concreto da integração das
Soluções Globais de Automação e Gestão de Energia com as Tecnologias de
Informação e a Análise e Gestão Financeira de Projectos.

Cariz humanitário
Para além da gestão de energia e automação, a Geoterme está ainda ligada, desde
a sua fundação, a outras duas áreas: as artes e os movimentos humanitários.
A empresa participa regularmente em iniciativas e projectos de cariz humanitário e
de solidariedade e de promoção artística.
Em 2009 e 2010, a Geoterme agiu como promotora, juntamente com a Câmara
Municipal de Lisboa (CML) e a TAP, do projecto Dar é Receber, que apoiou a viagem
de uma missiva humanitária do presidente da CML, António Costa, para
respectivamente, o presidente da câmara de Bissau, Armando Napouco, em
2009/2010, e o presidente da Câmara de Nouakchott, Mons. Hamza em 2010/2011.
Estas iniciativas promoveram a recolha de ajuda humanitária (alimentos, vestuário,
medicamentos, material escolar e brinquedos) para as crianças das escolas e
hospitais da capital guineense, e de Kaedi, na Mauritânia.

	
  
	
  
	
  
Para mais informações:
Dep. Comunicação | Paulo Dias 965 745 078 | meumail@cm7.pt
Gerência | António Vieira 965 202 635 | antonio.vieira@geoterme.com

