
a especialização em engenharia de climatização, em colaboração 

com as secções nacionais da ashrae e da rehva, vai promover 

no dia 20 de outubro de 2016, em lisboa, no auditório da ordem 

dos engenheiros, as 16.as Jornadas de climatização.

o evento, como habitualmente, será desenvolvido em duas partes, 

dedicando-se a parte da manhã a temas relacionados com “a im-

portância da Água na climatização” e a parte da tarde a temas que 

têm merecido um interesse crescente por parte da comunidade 

científica e técnica relacionados com a “hidrogeologia e geotermia”, 

onde se dará conta dos avanços teóricos e práticos nestes domínios. 

serão apresentados estudos e casos práticos de sistemas e pon-

deradas as vantagens, inconvenientes e limitações de cada uma 

das tecnologias. em cada uma das partes será previsto um amplo 

período de debate. 

continuando a tradição de publicação de material técnico atual em 

português na área da climatização, será traduzido e publicado, por 

ocasião da Jornadas, o recente manual da rehva, “Projeto Ino-

vador de sistemas e condução de edifícios GEOTABS”. o livro será 

distribuído durante as Jornadas a todos os participantes inscritos.

convidam-se todos os interessados a reservar o dia 20 de outubro 

para mais esta reflexão técnica e oportunidade de debate sobre 

temas de grande atualidade e que têm merecido elevado interesse 

por parte de especialistas e profissionais do setor do avac em por-

tugal.  
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16.as Jornadas de climatização

especialiZação em ENGENHARIA DE CLIMAtIZAÇÃo

especialiZação em traNsPortes e vias de comuNicação

esPeCializações horizontais

AlICE FREItAs  ›  aafreitas@ordemdosengenheiros.pt

visita à empresa de transportes de mercadorias luís simões
a ordem dos engenheiros, através da co-

missão executiva da especialização em 

transportes e vias de comunicação, rea-

lizou, no dia 10 de Fevereiro, uma visita à 

empresa de transportes de mercadorias luís 

simões, no carregado, na qual participaram 

23 engenheiros.

a luís simões iniciou a atividade em loures 

no ano de 1948, sendo um operador logís-

tico de referência, líder no mercado de fluxos 

rodoviários entre os dois países ibéricos, 

tendo entrado no mercado espanhol há 

mais de 25 anos.

gere uma frota de 2.000 viaturas (próprias 

e subcontratadas) e conta com cerca de 

1.500 colaboradores.

presta serviços integrados de logística em 

toda a península ibérica, em mais de 20 ar-

mazéns que superam os 300.000m2 de ca-

pacidade instalada, em dez regiões diferentes.

o transporte e a logística representam 95% 

do volume de negócios, cabendo aos res-

tantes 5% os serviços técnicos & rent-a-

-cargo – venda de semirreboques novos e 

usados, rent-a-cargo de veículos pesados 

de tração e semirreboques – e a mediação 

e corretagem de seguros no segmento par-

ticular e empresas.

um dos segmentos com maior peso na ati-

vidade da empresa é o setor de Fast Moving 

Consumer Goods, que tem registado um 

aumento significativo nas plataformas on-

line, especialmente no setor das bebidas. 

em 2014, a luís simões processou mais de 

50.000 pedidos, solicitados na sequência 

de várias ações online desenvolvidas através 

das plataformas digitais de clientes.

a empresa também tem alargado a sua pre-

sença na rede de distribuição com serviços 

a montante e a jusante. exemplos disso são 

a logística promocional, com serviços como 

o co-packing ou a gestão e implantação de 

eventos e operações in-house, gerindo o 

processo desde a linha de produção até à 

entrega ao cliente, ou ainda o desenvolvi-

mento de soluções colaborativas de inter-

modalidade com os setores marítimo e fer-

roviário.

a luís simões foi o primeiro operador a de-

senvolver e implantar o gigaliner. este pro-

jeto nasceu do desafio de agregar valor à 

cadeia de abastecimento através de solu-

ções alternativas e sustentáveis. assim, a 

empresa estudou a solução gigaliner, que 

se centrou no desenvolvimento de veículos 

de transporte de 25,25 metros que podem 

circular com um peso bruto até 60 tone-

ladas, sendo que aos outros veículos apenas 

é permitido o transporte até 40 toneladas.

esta solução permitiu a redução de cerca de 

4.000 camiões na estrada, menos 100.000km 

percorridos e uma redução de 117 toneladas 

de co2 emitidas.  


