Uma empresa
inovadora
Fundicalor foi a primeira empresa do distrito a apostar na Geotermia. Sistema
inovador é uma das opções para os clientes que optam pelas energias amigas do
ambiente...
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CRIADA há 15 anos pelo casal de engenheiros Aldina Mendes e Sérgio Lopes, a Fundicalor afirmou-se desde o início
como uma das empresas mais inovadoras no mercado da climatização habitacional e industrial. Nunca abandonou a linha da
inovação e a aposta nas energias renováveis é uma realidade nesta empresa, que foi a primeira do distrito comercializar e instalar
sistemas Geotermia/Aerotermia.
A primeira casa equipada com este sistema amigo do ambiente ficou concluída em 2006, mas é apenas um dos muitos
exemplos de sucesso da empresa fundanense.
Há três anos, a Fundicalor foi galardoada com o prémio “PME Líder” na região e,em2010 e 2011 obteve a distinção
de “PME Excelência”. Além da inovação, a dedicação e acompanhamento reservado aos clientes são dois dos segredos do sucesso,
conforme recorda Aldina Mendes, sócia-gerente da Fundicalor. “Somos uma empresa presente, virada para o futuro, inovadora, que
aposta na qualidade, segurança e premeia a confiança dos seus clientes. Somos uma empresa que se orgulha em estar virada para as
pessoas, tendo colaboradores realizado com experiência adquirida e que participam ativamente nos compromissos assumidos pela
empresa”, resume Aldina Mendes.
E o maior compromisso da empresa é sempre encontrar as melhores soluções para o cliente, por isso mesmo, nos
últimos tempos, e face à crise, a empresa reforçou junto de fabricantes e fornecedores a estratégia de procurar e obter os sistemas
mais rentáveis. “Preservando a qualidade queremos poder fornecer soluções a preços mais acessíveis, podendo assim beneficiar
todos os nossos clientes que poderão continuar a usufruir do conforto nos lares e empresas”, reiterou Aldina Mendes, recordando
ainda que a climatização é uma necessidade que promove o bem-estar e favorece a qualidade de vida a cada ser humano.
Sempre com vista a melhorar o serviço prestado ao cliente, a Fundicalor remodelou as instalações, num investimento
global de 70mil euros que torna mais aprazível e acolhedora o espaço onde os clientes são recebidos e naturalmente aconselhados
relativamente às melhores opções de climatização. “Cada caso é um caso. Depende muito do espaço em questão e também da
utilização que se faz do mesmo. Qual é o consumo médio que está em causa. Todas estas variantes são ponderadas de modo a que o
cliente saiba sempre quais as opções que tem e quais são as mais vantajosas para ele”, explica Sérgio Lopes, recordando que a opção
pelas energias renováveis, nomeadamente a biomassa (também designada de pellets), se está a ter cada vez maior procura e
aceitação. “À partida os equipamentos são mais caros, mas depois no quotidiano, analisando o consumo diário pode ser muito mais
barato. A poupança pode ser significativa, principalmente porque as energias mais tradicionais (gasóleo, gás e eletricidade) estão
cada vez mais caros a e tornam-se incomportáveis para muitas famílias”, recorda.
NOTA
O Sistema de Geotermia e Aerotermia comercializado pela Fundicalor permite a captação da energia acumulada no
solo, água e ar. O sistema permite a captação de calor sem alterar nem poluir o ambiente, transmitindo para o interior do edifício
uma temperatura constante, tanto no verão como no inverno. Este sistema de Geotermia é composto por um captador de energia
exterior, um circuito de aquecimento (piso radiante, radiadores, ventilo-convectores) e entre eles uma bomba de calor geotérmica
que permite a troca de energia.

Geotermia e Aerotermia: a energia que vem da terra e do ar

