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outro, a gestão da Watertech aponta, precisamente,
para uma “presença mais evidente nos mercados
internacionais”. Acerca disto, os responsáveis interpretam Portugal como “um mercado que ainda que
pequeno, quando comparado os demais, apresenta
uma diversidade de desafios muito grande” e que,
portanto, nunca sairá das atenções da empresa,
sendo que, para o exterior, a aposta terá que “ser
mais objetiva e focada e, nesse sentido, a aposta
está claramente na fabricação de equipamentos com
base na tecnologia de membranas, nomeadamente,
Ultrafiltração, Nanofiltração e Osmose Inversa/Dessalinização”.

inovadora

no tratamento de

águas
Fundada em 2015,
a Watertech é uma
empresa sediada na área
de Leiria, especializada
na oferta de soluções
industriais para a
adaptação da água às
necessidades dos seus
clientes.

Ainda que possamos nunca ter pensado no assunto, será de fácil dedução que
qualquer atividade industrial necessita de
água para o seu funcionamento diário.
Para além disso, ditam as regras da boa
gestão que os diferentes fatores produtivos devem estar controlados de forma a
que, nesse mesmo dia-a-dia, se apresentem de forma estável e previsível. Sendo
a água um recurso, evidentemente, volátil
quanto às características que apresenta,
é cada vez mais necessário um filtro que
estabilize as suas condições de entrada.
É na garantia dessa finalidade que entra uma empresa como a Watertech. Criada há três anos por Pedro Santos e João
Oliveira, dois jovens empresários mas com
larga experiência no setor, este recente
projeto está a abordar o mercado com
uma tecnologia inovadora e diferenciada:
o tratamento por membranas. Trata-se de
um mecanismo altamente versátil quanto
às suas aplicações, cobrindo um espectro
que vai da dessalinização da água do mar
até à produção de água ultrapura, além
de possibilitar soluções de reutilização
e reaproveitamento, tão necessárias na
gestão dos nossos recursos hídricos.

Explicando-nos aquilo em que consiste
este processo, os responsáveis dizem-nos que “o tratamento por membranas
é um processo físico de separação; a
membrana é uma superfície porosa, que
funciona como barreira seletiva através da
qual “forçamos” a passagem da água. Ao
atravessar a membrana, a dimensão dos
seus poros proporciona a retenção dos
contaminantes que queremos eliminar.
Os sistemas de tratamento de água por
membranas da Watertech são construídos nesta perspetiva, em substituição de
outros processos químicos e, portanto,
apresenta a vantagem de ter um impacto
muito reduzido a esse nível”.
A proposta tem vingado e, nos últimos
três anos, a Watertech tem conhecido
um nítido crescimento. “Conseguimos
ter a confiança dos clientes e vamos correspondendo de forma positiva às suas
expetativas”, referem, acrescentando que
o consequente crescimento tem-se traduzido no progressivo alargamento da sua
estrutura humana. “Todas as pessoas que
entraram na empresa têm contribuído de
forma muito positiva para o crescimento
deste nosso projeto”, sublinham.
Atualmente, a Watertech tem uma

implantação no mercado que cobre Portugal de Norte a
Sul passando pelas Ilhas, além de algumas ingressões em
destinos internacionais. “Têm aparecido mercados, alguns
deles quase inesperados, que nos têm direcionado para
outras zonas do globo”, informam, dando como exemplo
a Arábia Saudita. Lugares como este são mercados aos
quais “todos os grandes players estão atentos”, mas onde
a empresa se tem movimentado positivamente, apoiada em
fatores como “a qualidade técnica dos equipamentos e o
preço competitivo com que consegue colocar as soluções”.
Para o futuro, os objetivos passam, por um lado, por
reforçar cada vez mais a “especialização da empresa no
fabrico de soluções de tratamento por membranas”. Por

