
ESPECIALISTAS EM TRATAMENTO DE ÁGUAS

TRATAMOS O RECURSO
MAIS PRECIOSO
DO NOSSO PLANETA.

Parque Industrial de Laúndos, Lote A12
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www.aquaquimica.pt
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ENG. BRAVO LIMA
SÓCIO GERENTE
75% ÁGUA

OS NOSSOS CLIENTES ESTÃO EM TODO O LADO ONDE EXISTA UMA FONTE DE ÁGUA E UMA UTILIZAÇÃO.
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DE NUVENS

A ÁGUA É UM RECURSO LIMITADO
E ESSENCIAL À VIDA.
Existem zonas no planeta onde raramente chove,
assumindo por isso nestas zonas a água uma importância
muito mais relevante do que em locais onde ela é
abundante.

A água circula continuamente na natureza, podendo
passar por diferentes formas e estados físicos, originando
o Ciclo da Água, também designado por Ciclo da Vida.
Este ciclo é responsável pela renovação da água no
planeta, através de transferências contínuas entre os
vários estados físicos: sólido, líquido e gasoso.

A poluição em geral e, particularmente, a poluição da
água, é um fenómeno que tende a agravar-se ao longo
do tempo e que contribui para a escassez da água. Desta
forma, e tendo em conta que a sua composição é muito
variável, impõe-se o seu tratamento.
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A água é o bem mais precioso que temos. Por isso, é com naturalidade
que cuidamos dela como um “Dom Divino” da natureza. Tendo a vida
nascido da água, esta é um elemento vital para a vida. Da mesma forma
que necessitamos de ar, precisamos de água para viver, pois na sua
ausênc ia  não  sobrev i ver íamos  mais  do  que  se is  d ias .

NA MAIORIA DOS CASOS , A ÁGUA CONFORME SE APRESENTA,
NÃO ESTÁ ADEQUADA AO FIM A QUE SE DESTINA.
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Temos a sorte e a responsabilidade
de trabalhar o elemento base da vida.
Com esse pensamento presente,
a nossa atitude perante o trabalho
é, sempre, da maior seriedade
e atenção ao cliente.



CONSULTE-NOS
E CONHEÇA OS NOSSOS
EQUIPAMENTOS.

Fundada em 1995 e sedeada na Póvoa de Varzim, a AQUAQUÍMICA é uma
empresa especializada no ramo do Tratamento de água (potável, industrial
e de processo, entre outras) e Efluentes Domésticos e Industriais.

Actualmente a AQUAQUÍMICA conta com mais de 20 colaboradores em
áreas tão distintas como a Engenharia, Química, Biologia, Marketing ou
Gestão, para além de técnicos qualificados na Produção e Serviço Pós-
venda, o que nos permite actuar em todo o território nacional, ao nível
de Câmaras Municipais, Indústrias e particulares.

A procura de parcerias estratégicas com empresas estrangeiras permite
que, actualmente seja com orgulho, que a AQUAQUÍMICA se assume
como o maior distribuidor/parceiro nacional da GE WATER / OSMONICS
(Produtos Autotrol/ Aquamatic, etc.).

LUIS PEREIRA
DIRECTOR COMERCIAL
75% ÁGUA

Só assim, com muito esforço e focalização nas
necessidades dos nossos clientes, conseguimos

fundamentar o nosso actual sucesso e estar
confiantes para os desafios do futuro!

QUEM SOMOS. ÁREAS
DE ACTUAÇÃO.O âmbito de actuação da AQUAQUÍMICA passa pela Concepção,

Produção, Assemblagem e Comercialização de equipamentos,
na área do Tratamento de Água e focaliza-se no acompanhamento
contínuo do cliente, desde o primeiro contacto até ao serviço
pós-venda.

Com presença nos mercados estrangeiro e português, a
AQUAQUÍMICA funciona, em termos internacionais, através de
parceiros estratégicos sedeados na zona. A nível nacional, aposta
num conjunto de recursos humanos com colaboradores
especializados em diversas áreas, conseguindo desta forma
fundamentar o actual sucesso e preparar-se para desafios futuros.

A AQUAQUÍMICA aposta no Desenvolvimento Tecnológico, linha de
acção que tem por missão a garantia de posição em termos
competitivos e de mercado, e na Inovação de Produtos, que
corresponde à promoção de uma cultura de inovação com a
implementação de novas ideias e que surge a partir das necessidades
identificadas através da abordagem ao cliente.

Desde o cliente particular, passando pelas indústrias e empresas
parceiras que actuam na mesma área, todos constituem um desafio
e criam um novo objectivo, para cada situação que apresentam:
“A Resolução do problema e a Total Satisfação do cliente! “

ONDE ACTUAMOS.
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POSIÇÃO
NO MERCADO.

A AQUAQUÍMICA encontra-se entre as maiores empresas, a nível
nacional, Especialistas em Tratamento de Água.

Ano após ano, a AQUAQUÍMICA tem tido um crescimento sustentado
nas suas actividades, fruto de uma aposta persistente no uso
das mais modernas técnicas / equipamentos disponíveis no mercado,
bem como na contínua formação do seu crescente quadro técnico.
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PARTICULARES

INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS

TEMOS A OPÇÃO IDEAL PARA SI.

ÁGUA POTÁVEL

ÁGUA INDUSTRIAL

ÁGUA DE PROCESSO

ÁGUA DE PISCINA / LAZER

ÁGUA DE CALDEIRAS

ÁGUA DE TORRES DE ARREFECIMENTO

E CIRCUITOS FECHADOS

ÁGUAS RESIDUAIS

ÁGUAS DE REGA

A AQUAQUÍMICA é o seu
parceiro ideal no tratamento
e recuperação de água.

Crescemos com a confiança
dos nossos clientes!


