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BBT TERMOTECNOLOGIA PORTUGAL 

 

CONSUMO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS  

Uma contribuição para a preservação da água 

 

EMPRESA 

A BBT Termotecnologia Portugal, SA iniciou a sua actividade 

em Cacia, Aveiro, em 1977, tendo por designação social 

“Vulcano Luso Ibérica Termodomésticos”. Constituída 

inicialmente por capital totalmente nacional, a empresa 

baseia o seu funcionamento num contrato de licenciamento 

com a Robert Bosch para a transferência da tecnologia 

utilizada pela empresa nos esquentadores Junkers, então 

produzidos na Alemanha. 

 

O crescimento assenta na qualidade dos aparelhos produzidos e numa clara estratégia de 

vendas, consolidada em 1983 com o lançamento de uma marca própria – a Vulcano – e 

de assistência pós-venda, garante-lhe uma sólida liderança do mercado nacional de 

esquentadores. 

 

Em 1988, com a aquisição da maioria do capital pelo grupo Bosch, a fábrica passa a 

integrar a divisão de Termotécnica desta empresa, que transfere para Portugal 

competências e equipamentos existentes, iniciando um processo de especialização dentro 

do grupo. 
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Líder no mercado europeu desde 1992 e ocupando o terceiro lugar entre os produtores 

mundiais de esquentadores, a BBT Termotecnologia Portugal é hoje o Centro de 

Competência da Robert Bosch para este produto. É responsável pela concepção e 

desenvolvimento dos novos aparelhos, assim como pela sua fabricação e comercialização. 

 

Beneficiando de sinergias no desenvolvimento de aparelhos de queima a 

gás (esquentadores), a BBT Termotecnologia Portugal iniciou, em 1995, a 

produção de um novo modelo de caldeiras murais a gás, constituindo 

hoje parte importante do negócio. Recentemente, a BBT Termotecnologia 

Portugal iniciou um novo negócio de produção de painéis solares.  

 

A BBT Termotecnologia Portugal encontra-se actualmente presente em 54 

países nomeadamente na Europa, Estados Unidos, América do Sul, 

Austrália, África e China. 

 

PROJECTO 

A protecção ambiental e a utilização racional de recursos naturais têm assumido um papel 

cada vez mais relevante na gestão das organizações, fruto da crescente 

consciencialização das fragilidades do ambiente e da consequente pressão mediática e das 

partes interessadas. 

 

As empresas são protagonistas incontornáveis neste percurso, não só pela sua 

responsabilidade intrínseca, como também pelo potencial que o seu contributo poderá ter 

na formação e sensibilização das pessoas que nela e com ela interagem, ou seja, junto 

dos seus colaboradores, mas também clientes e fornecedores. 

 

A procura de um Desenvolvimento Sustentável resulta na preocupação da BBT 

Termotecnologia Portugal em atingir e demonstrar um desenvolvimento ambiental 

sustentado, no sentido da adopção de uma abordagem pró-activa neste domínio, para 

além do cumprimento dos requisitos regulamentares relevantes em matéria de ambiente. 
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Face à natureza da sua actividade, a utilização de água é considerada um aspecto 

ambiental significativo, pois, para o fabrico dos aparelhos, é elevada a quantidade 

necessária. São inúmeros os processos com uma forte componente de utilização de água, 

que vão desde o desengorduramento de componentes até aos ensaios finais dos 

aparelhos fabricados. 

 

Um dos compromissos da BBT Termotecnologia Portugal em termos de gestão ambiental 

é a conservação dos recursos naturais, sendo a redução do consumo de água um dos 

objectivos estratégicos da empresa. Desde 1999 que a BBT Termotecnologia Portugal tem 

vindo a implementar medidas de reaproveitamento de água, nomeadamente da água 

utilizada nos ensaios finais, na refrigeração e nos testes de durabilidade. 

Além destas medidas de reaproveitamento, têm sido desenvolvidos esforços com vista ao 

aumento da durabilidade dos banhos de desengorduramento, pois o consumo de água 

associado é também bastante significativo. 

 

ACTIVIDADES 

Para alcançar os objectivos definidos foram construídas diversas infra-estruturas e 

adquiridos equipamentos que permitiram a redução do consumo de água em cerca de 53 

por cento, comparando valores registados nos anos de 2000 e 2006. Esta redução 

equivale à poupança de aproximadamente 65 000 m3/ano, que não se teria verificado 

caso as medidas de redução não tivessem sido implementadas. 

 

RESULTADOS 

Os resultados alcançados foram bastante positivos e demonstraram que, com empenho 

das organizações, existe sempre lugar para a melhoria e para a inovação, garantindo uma 

diminuição dos impactes e contribuindo solidamente para a sustentabilidade dos recursos. 

 

Mais informações em: www.bosch.pt 

 


