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A ÁGUA É UM RECURSO 
QUE CONTROLAMOS

www.ecofirmail.com 

PROJECTO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO 

DE SISTEMAS DE TRATAMENTO E 

ABASTECIMENTO DE ÁGUAS

ETA’S, ETE´S, PISCINAS E SISTEMAS DE

REFRIGERAÇÃO

REABILITAÇÕES/REFORÇOS 

ESTRUTURAIS/EXECUÇÃO DE CAROTES

SISTEMAS DE REPARAÇÃO E ESTANQUIDADE EM 

CONCRETO POR INJECÇÃO



A Ecofirma
Para a Ecofirma só há um futuro: o global. Países da Europa, 
África e América já estão no nosso mapa. Trazemos os mais 
evoluídos produtos, técnicas e equipamentos que garantem a 
optimização da eficiência da água em todas as estruturas de 
retenção. 

Objectivos 
Queremos garantir credibilidade, competência e notoriedade 
em todos os mercados em que estamos presentes.

Queremos ser líderes na manutenção de sistemas de abasteci-
mento e na reabilitação de estruturas de concreto.

Queremos ser líderes no projecto e execução de sistemas de 
otimização e de eficiência da água com recurso a técnicas e 
produtos de vanguarda.



Equipe qualificada
Contamos com 20 anos de experiência acumulada no sec-
tor. O conhecimento e a experiência de uma equipe altamente 
qualificada são importantes factores de diferenciação no 
mercado, colocadas ao serviço dos nossos clientes. 

Dispomos de um corpo técnico multifacetado. Somos 
capazes de dar resposta a todos os desafios em tempo útil, ga-
rantindo um serviço profissional especializado. A nossa equipe 
é composta tanto por gestores experientes com conhecimento 
das necessidades atuais e futuras do mercado, como por 
engenheiros com formação em impermeabilizações especiais, 
reabilitação de estruturas de concreto armado, sistemas de 
manutenção abastecimento de água e tratamento de efluentes 
domésticos e industrias, desinfecções, entre outros.

Todos os trabalhos são coordenados por um responsável téc-
nico com formação em engenharia e executados por equipes 

compostas por encarregados e operacionais com formação 
técnica especializada e experiência comprovada nas diversas 
áreas.

Temos uma rede ativa de parceiros e clientes. Para uma 
experiência de sucesso é fundamental o ecossistema de 
parcerias que criamos com outras empresas, fabricantes, 
fornecedores e projectistas. Aos nossos clientes, asseguramos 
total controlo de qualidade na execução dos nossos trabalhos. 
Estamos focados em assegurar a confiança e a satisfação de 
todos eles. 

O nosso mais importante ativo são as pessoas. Por isso, 
apostamos na valorização permanente dos nossos colabora-
dores e na qualidade do ambiente de trabalho. Promovemos, 
de forma regular e programada, a formação contínua do nosso 
corpo técnico e acompanhamos permanentemente a evolução 
da indústria, transmitindo técnicas e conhecimentos inovado-
res aos nossos técnicos.
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Política de qualidade
A política de qualidade assenta no compromisso da gestão 
na implementação do Sistema de Qualidade, bem como na 
melhoria contínua da sua eficácia. O nosso objectivo é satisfa-
zer os requisitos do cliente e as expectativas de todas as partes 
interessadas.
Para tal, a ECOFIRMA integrou o processo de certificação de 
acordo com norma NP EN ISO 9001:2008 e na qual pretende 
estender a certificação em todos os países que opera. Asse-
guramos assim a melhoria das soluções técnicas propostas, a 
garantia de uma gestão mais eficaz dos recursos humanos e 
financeiros, que se reflectem na satisfação dos nossos clientes.

A segurança individual e colectiva é uma motivação diária. 
Zelamos e garantimos o cumprimento das normas de saúde 
ocupacional higiene e segurança, de todos os nossos colabo-
radores. Analisamos o risco para eliminar o perigo e assegurar 
a menor probabilidade de acidente tanto nas pessoas como no 
meio ambiente. Respeitamos e implementamos as medidas de 
segurança regulamentadas para proteger pessoas e bens nas 
nossas obras.



O que fazemos

Reabilitação e impermeabilização de estruturas

Mais do que satisfazer, queremos surpreender os nossos 
clientes. Com rigorosos níveis de qualidade, reabilitamos e 
impermeabilizamos diversos tipos de estruturas:

•	 Reservatórios;

•	 Todo o tipo de órgãos integrantes de uma estação de 
tratamento de água;

•	 Fontes ornamentais;

•	 Piscinas;

•	 Estruturas, essencialmente em concreto;

•	 Barragens.

Execução de furação em lajes de concreto 
armado

Executamos os serviços especiais de perfuração em estrutu-
ras, que vão desde a alvenaria até ao concreto armado, para 
tal utilizamos máquinas portáteis rotativas diamantadas de 
alta tecnologia e performance que evitam possíveis impactos, 
fissuras, vibração e produção de poeira.

Tratamento do concreto 
e impermeabilização. 

Execução de furação 
em lajes de concreto 
armado.

Tratamento do 
concreto e imper-
meabilização dos 
reservatórios de 
água potável.                 

Sistemas de reparação e estanquidade por 
injecção

a) Injecções por poliuretano (para selagem de patologias 
de fuga/entrada de água em qualquer tipo de estrutura de 
concreto):

•	 Selagem de fissuras em reservatórios de concreto 
(enterrados ou elevados);

•	 Selagem de caixas de inspecção, caixas de elevadores 
e condutas;

Injecções por 
poliuretano.

Reforços estruturais com fibras de carbono

Temos a competência técnica e a experiência para realizar 
diversos tipos de reabilitações e de reforços estruturais, 
designadamente laminados de carbono:

•	 Reforços estruturais de elementos de concreto 
armado, com recurso a lâmina de carbono, fixados 
com resinas de epoxy, em lajes, vigas, pilares, etc.

Reforço estrutural de 
lajes de concreto
armado.

•	 Reparação de infiltrações em paredes enterradas;

•	 Reparação de infiltrações em fundações especiais 
(paredes moldadas e cortinas de estacas).

b) Injecções por gel, que deverá ser dada atrás da estrutura e 
percolar na interface solo/concreto. A injecção de gel acrílico 
tem como finalidade proteger monoliticidade da estrutura de 
concreto:

•	 Consolidação de solos;

•	 Reparação de infiltrações em estruturas enterradas.

c) Injecções de epoxy

Trata-se de um processo de reabilitação estrutural de constru-
ções em concreto armado, com recurso a resinas de epoxy de 
reparação estrutural para reposição das propriedades mecâ-
nicas de elementos estruturais danificados, tais como vigas, 
pilares, lajes, sapatas, pontes, túneis.

Injecção de gel para 
consolidação de 
solos.

Túnel da barragem.

Injecções por 
poliuretano.

O sucesso com que concluímos exigentes projectos é a melhor 
prova da nossa competência. 



d) Injecções de microcimento

Este tipo de injecções permite a reabilitação de estruturas de 
concreto que apresentem fissuras e podem ser aplicadas em 
diferentes situações:

•	 Estabilização de camadas granulares de pavimento;

•	 Fissuras em geral;

•	 Desnível diferencial de pisos e pavimentos;
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•	 Bainhas de protecção;

•	 Preenchimento de vazios em geral;

•	 Consolidação de solos e maciços rochosos.

Injecção de resinas 
para colmatação de 
entradas de água nas 
paredes moldadas.

Todos os nossos sistemas de tratamento podem ser instalados 
em zonas sem alimentação elétrica sendo alimentados por 
painéis fotovoltaicos ou através de gerador.

c) Sistemas de tratamento de efluente

projecto e execução de sistemas de tratamento de efluente;

•	 ETE’s.

Estação de tratamento 
de efluentes compacta.

•	 ETE’s compactas.

Injecção de resinas 
em torre de tomada 
de água.

Estação de 
tratamento de águas 
efluentes.

Fornecimento, dimensionamento, montagem e 
manutenção de sistemas de abastecimento e 
tratamento de águas

a) Sistemas de abastecimento

Projectamos / dimensionamos, fornecemos e montamos todos 
os equipamentos electromecânicos e eléctricos.

•	 Estações Elevatórias de Abastecimento de Água e 
Bombagem de Águas Efluentes.

b) Sistemas de tratamento com hipoclorito de sódio

•	 Filtração, utilizando filtros com leitos mistos com 
válvulas automáticas ou manuais;

•	 Ultrafiltração;

•	 Osmose inversa;

•	 Sistemas de ultravioleta.

Sistema de 
tratamento de 
água, composto por 
sistema de ultra 
filtração e sistema de 
osmose inversa.

Estação de 
tratamento de água 
potável.

d) Piscinas

Projectamos, fornecemos, instalamos e executamos a manu-
tenção de todos os equipamentos de piscinas.

Estações elevatórias 
de abastecimento de 
água.

Assistência técnica 
para a manutenção e 
controlo do sistema 
de tratamento da 
água da piscina.                    



O que fazemos

Aplicação de 
desincrustante e 
desinfetante. 

Desinfeções 

Trabalhos de limpeza e desinfeção bacteriológica de estru-
turas.

a) Desinfeção de depósitos de água em uso

Executamos trabalhos de limpeza e desinfeção química não 
agressiva de depósitos de água potável que se encontram 
em funcionamento e necessitam de manutenção periódica.

Mostra de inspeção por 
vídeo em condutas. 

d) Diagnósticos por inspeção vídeo

Inspeções vídeo em tubos de águas residuais, pluviais, de 
consumo assim como em depósitos e tanques de água. Isto 

permite detetar anomalias que não são visíveis de outra forma.

e) Desinfeção de cisternas móveis

Trabalhos de desinfeção de cisternas móveis.

Lavagem de cisternas 
móveis.

Manutenção 
de sistemas de 
abastecimento e 
tratamento de água.

e) Manutenções dos sistemas

Asseguramos o projecto, instalação e manutenção de sistemas 
de tratamento de água e abastecimento de água.

Temos uma equipe multidiscliplinar capaz de assegurar as 
melhores técnicas ao nível da manutenção preventiva.

b) Desinfeção de depósitos de água novos

Trabalhos de limpeza e desinfeção química não agressiva para 
depósitos de água potável antes do seu primeiro uso.

Aplicação de 
desincrustante e 
desinfetante

c) Desinfeção de condutas

Executamos trabalhos de limpeza e desinfeção química não 
agressiva em condutas e redes de distribuição.

Ensaios de estanquidade em tubagens

Verificação do comportamento do visco elástico das redes 
de água, identificando as perdas de estanquidade e realiza-
ção de ensaios das condições de funcionamento final.

Ensaios de pressão em 
condutas.

Ensaios de pressão em 
condutas.

Aplicação de 
desincrustante e 
desinfetante



Alguns trabalhos de referência

PORTUGAL

Impermeabilização de piscinas (Olímpica e Técnica). Tratamento de juntas de concreto.

ARGÉLIA

Injeção de resinas em fissuras com fugas de água.

Depósito de Água 
Tratada da Unidade de 
Dessalinização,
Skikda.

Adutor de Pedrógão, 
Moura.

Depósito de Água 
Tratada da Unidade de 
Dessalinização,
Skikda.

Complexo 
EUROSTADIUM de 
Coimbra.

Barragem do Gove, 
Huambo.

ANGOLA

Tratamento de fugas de agua. Fornecimento e montagem do centro de distribuição de água.

Kifangondo.

Tratamento de fugas de água em depósitos.

Hotel Falésia S.A. 
Albufeira, Algarve.

Dessalinizadora de 
Honaine, Tlemcen.

Reabilitação de depósitos de água potável, de irrigação e fogo. Reabilitação integral de depósito elevado de água potável.

Depósito elevado da 
Escola de fuzileros 
navais, Barreiro.

Sistema de 
manutenção e 
tratamento de água.

Instrumentação, elétrica e automação.

Estação de Tratamento 
de Águas Residuais de 
Hassasna.

Depósito de
Água Elevado
Ondjiva.



Alguns trabalhos de referência

Tratamento de juntas.

Revestimento interior de acumuladores de água quente.

Embaixada do Canadá 
en Rabat.

ESPANHA

Revestimento interior de acumuladores de água quente.

Torre Agbar, 
Barcelona.

Torre Agbar, 
Barcelona.

Fornecimento e aplicação de sistema de proteção de juntas.

MARROCOS

Reforço estrutural de lajes de concreto armado.

Construção de depósito 
de gás natural.
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PORTUGAL

Avenida Imaculada Conceição, 
n.º 409 - 4710-820
Adaufe, Braga
Portugal
····
Tel.: + 351 253 675 818
E-mail: comercial@ecofirmail.com

Onde estamos

www.ecofirmail.com 




