Portugal Inovador

S

egurança e qualidade nas
peças de reposição para
equipamentos de UVs

De Portugal para o mundo, a Environmental Waves é uma
empresa que fornece lâmpadas, mangas, balastros, etc.
para as principais marcas de equipamentos de ultravioletas.

Caracterizada pelo seu amplo
know-how e pela paixão que Emanuel
Silva nutre pela área, a Environmental
Waves é uma empresa de engenharia
e consultoria que, ao abrigo de múltiplos serviços, “trabalha todo o ciclo
de água”, conforme nos é apresentada
pelo nosso entrevistado.
Proporcionando um conjunto de
soluções desde as entidades municipais aos grandes players da indústria,
os seus clientes “são tão diversificados que, derivado do seu poder de
atuação, consegue adaptar devida-

mente à medida cada necessidade”.
O seu principal foco reside no
desenvolvimento e concetualização
de sistemas de tratamento de água,
assim como pela projeção e materialização de piscinas naturais ou de
ozono, aumentando o seu estatuto
não apenas em Portugal, mas também
além-fronteiras. “Estamos cientes
de que ainda há muito trabalho pela
frente e que devemos informar a população sobre os cuidados que deve
ter com a água, que ainda são muito
poucos”, informa.
Estando fortemente orientada para
o mercado europeu, a prioridade está
em “encontrar soluções inovadoras
para todos os clientes, tentando corresponder da melhor forma possível

e garantindo sempre a satisfação de
cada desafio”.
Tendo uma grande proximidade
com as fábricas e com alguns equipamentos, Emanuel Silva revela que
foi através da relação próxima com
o fabricante que surgiu esta nova
resposta, fornecer peças de reposição como lâmpadas UV, balastros e
outros materiais para equipamentos
de ultravioleta, disponível para as
principais marcas.
Para o futuro, o nosso entrevistado
confessa que nos próximos anos a
Environmental Waves quer abranger
novos mercados fora da Europa, realçando a importância da água, que é
um bem essencial para a vida e merece ser tratada com o devido cuidado.

