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Portugal Inovador

“O LED já não é o futuro,
mas sim o presente”
A inovação tecnológica do diodo emissor de luz, vulgarmente designados por LED, e que
valeu aos seus inventores o Prémio Nobel da Física, é atualmente a solução de iluminação
mais procurada.
Como nos conta Joaquim Pereira, sócio fundador da Luziled: “Hoje
em dia, 90% dos nossos projetos
são em LED. Apenas 10%, ou talvez menos, são com as fontes de
luz tradicionais. O LED já não é o
futuro, mas sim o presente”.
Joaquim Pereira é engenheiro eletrotécnico e fundou a Luziled em 2012,
depois de muito know-how adquirido
na multinacional OSrAM onde era
responsável pelo departamento técnico, e onde fez também o lançamento
do sistema LED em Portugal.
Esta empresa, sediada no concelho de Valongo, detém dois fatores que contribuem como trunfo da
sua diferenciação. Um deles é o
apoio técnico: “Não vendemos apenas material, damos sempre apoio
técnico ao cliente final, algo que
grande parte das empresas presentes no mercado não faz”. Para
além disto, a Luziled compromete-se a dar resposta às necessidades
dos seus parceiros, nomeadamente
arquitetos com quem trabalha
diretamente na fase de projeto.
“trabalhamos à medida das pretensões do profissional”, assegura

o empresário. O mesmo acontece
com o projetista: após feito o estudo
luminotécnico a empresa presta
apoio no modo como a instalação
deve ser feita.
Para além disso, a Luziled
aposta na formação sistemática
dos seus profissionais, visto laborar num segmento de atividade
em constante evolução. Joaquim
Pereira, que acaba de regressar
da Light Building, uma Feira em
Frankfurt, realça que se desloca constantemente a formações
além-fronteiras trazendo consigo
todas as inovações técnicas e de
vanguarda do setor, difundindo-as
junto dos seus parceiros e colaboradores. “Sempre que trago de fora
uma inovação, junto os arquitetos
e/ou projetistas com quem habitual-

mente colaboro e transmito-lhes os
conhecimentos”.
Para além do fornecimento de
produtos de iluminação, a empresa
já conta com uma linha de produção
própria de perfis de iluminação,
para quando as necessidades
do cliente são mais específicas.
Questionado sobre a evolução da
empresa, desenha-nos o gráfico
da sua evolução empresarial como
uma linha exponencial crescente.
A nível nacional a Luziled tem
fornecido soluções para empreendimentos turísticos, casas particulares, escritórios e instalações
de indústrias. Apesar do custo do
LED ser relativamente maior que a
iluminação tradicional, “compensa
na fatura no fim do mês”, termina
Joaquim Pereira.
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