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chave para o sucesso de
uma fonte é saber dominar o
movimento da água

A Urbiágua é uma empresa portuguesa
dedicada a colaborar na melhoria do
espaço urbano, fornecendo a cada
cliente produtos de alta qualidade.
À conversa com Abílio Lopes
e Luís Guedes, ficámos
a conhecer melhor o
desenvolvimento
deste projeto, que
atualmente já se
converteu numa
empresa líder
mundial.

F

undada em 2001, no
distrito do Porto, a Urbiágua nasceu para, numa
fase inicial, dar resposta às necessidades de alguns municípios.
Dedicada à conceção e à consultoria
relacionada com fontes ornamentais e
jogos de água, cada um dos seus projetos
é definido e executado com o máximo de
rigor, para que seja eficiente, duradouro e de
baixa manutenção. Conforme nos diz Abílio Lopes,
Sócio-Gerente, “a fiabilidade das nossas instalações
é uma prioridade para garantir a satisfação do cliente”.
A vasta experiência acumulada ao longo destes anos
tem vindo a permitir que cada fonte se torne num espetáculo
único de luz, som e água. Aliado a esse know-how, está o investimento em equipamentos de alta tecnologia no que diz respeito a
todas as etapas do processo, em especial por Abílio Lopes, na sua
persistência de produzir equipamentos únicos e inovadores.
Importa ainda referir que a Urbiágua apresenta um serviço completo de
manutenção para dar resposta a todas as marcas e equipamentos presentes
no mercado, tais como os grupos de pressurização submersíveis e de superfície;
centrais de efluentes e esgotos; hidropressoras e de combate a incêndio, com a
Urbiágua Manutenção.
Deste modo, poder-se-á considerar que um dos grandes focos da Urbiágua Manutenção reside no serviço de qualidade e assistência que disponibiliza aos seus clientes
24 horas por dia.
Graças a mais-valias como estas, a Urbiágua encontra-se solidamente posicionada no topo
deste setor, e os seus trabalhos já marcaram presença em diversos pontos do globo. A esse nível,
podemos referir exemplos como Espanha, Angola, Moçambique, Roménia, Marrocos, Líbano e Senegal.
Para além do que até aqui foi referido, existe a consciência da água enquanto recurso essencial à
vida. É nesse sentido que Luís Guedes, Sócio-Gerente, afirma que a “maior preocupação da empresa é
essencialmente a água”. Reforçando: “Não construímos nada sem os sistemas devidos de tratamento da água”.

