
LIMPEZA ECOLÓGICA DE VIATURAS





QUEM SOMOS

Somos uma equipa jovem e determinada em atingir os 
seus objectivos passando sempre pela satisfação do 
cliente. 

Tratamos da sua viatura e do ambiente como ninguém! 

Procedemos a lavagens e limpezas de viaturas de uma 
forma totalmente ecológica e amiga do ambiente, uma 
vez que não utilizamos uma única gota de água no 
processo de lavagem da sua viatura.





QUANTIDADE DE ÁGUA POUPADA

Em cada lavagem da sua viatura, e dependendo de 
diversos factores, nomeadamente a dimensão da mesma, 
a sujidade, e até do método utilizado, em média podem 
ser gastos, no mínimo, entre 100 e 150 litros de água. 

A água habitualmente utilizada nas lavagens é proveniente 
da rede pública, pelo que podia ser utilizada para 
consumo humano sem qualquer preocupação adicional. 

Tendo em conta os efeitos adversos relacionados com as 
alterações climáticas, também em Portugal, é urgente e 
estritamente necessário adoptar políticas e 
comportamentos responsáveis com vista à preservação 
deste bem essencial, que é a água.





QUANTIDADE DE ÁGUA POUPADA

Desde 2012, é este o nosso compromisso, limpar e 
proporcionar formas aos clientes que assim o pretendam, 
viaturas limpas e sem gastar água. 

Sempre com recurso a produtos eficazes e seguros para a 
sua viatura.





PRODUTOS UTILIZADOS

Os produtos que utilizamos e comercializamos, são 
certificados no que diz respeito à sua qualidade, pela 
Bureau Veritas, Cleangredients, Green America e Reach.





ONDE FAZEMOS

Nas nossas instalações ou onde o cliente pretender, tendo 
em conta as suas necessidades. 

Neste momento, efectuamos serviços de limpeza nas 
nossas instalações, nas instalações do cliente, na via 
pública, etc … 

Nas páginas seguintes poderá verificar alguns exemplos.





ONDE FAZEMOS

Nas nossas instalações 

(Com possibilidade de carregamento de VE´s e PHEV´s)





ONDE FAZEMOS

Instalações do Cliente 

(Colaboradores de Laboratório Farmacêutico)





ONDE FAZEMOS

Via Pública 

(Oficina e Stand de Automóveis)





ONDE FAZEMOS

Via Pública 

(Empresa de Restauração e Catering)





ONDE FAZEMOS

Via Pública 

(Clientes Particulares)





ONDE FAZEMOS

Eventos e Exposições 

(Diversas apresentações Gama Opel)





ONDE FAZEMOS

Eventos e Exposições 

(Eleição Carro do Ano 2019 - Opel Grandland X)





ONDE FAZEMOS

Eventos e Exposições 

(120 Anos Opel)





COMO NOS DESLOCAMOS

Efectuamos a quase totalidade das nossas deslocações em 
viaturas de tracção eléctrica, sendo esta a forma 
assumidamente privilegiada e preferencial para nos 
deslocarmos, e que nos permite evitar a emissão de Co2 
para a atmosfera durante a sua utilização. 

Os carregamentos que efectuamos regularmente nas 
nossas instalações, são com energia verde (proveniente de 
fontes renováveis, segundo informação prestada pelo 
comercializador), contribuindo assim para que a emissão 
de Co2 seja reduzida na sua totalidade, sempre que nos 
deslocamos.





COMO NOS DESLOCAMOS

Nunca se sabe quando é que a mobilidade eléctrica se 
cruza consigo, pois podemos estar a caminho, ou em 
qualquer lugar a limpar (ecologicamente) uma viatura. 

Tudo isto para que a limpeza da sua viatura seja o mais 
ecológica possível.





7 ANOS SEMÁGUA

Desde novembro de 2012 a contribuir para a preservação 
do ambiente através da limpeza ecológica de viaturas. 

Parte da nossa história já conhece, está na altura de fazer 
parte do nosso futuro.





CONTACTOS

Rua Diogo Bernardes, 41-E 

2700-237 Amadora 

Telefone: 21 599 51 98 

Telemóvel: 91 701 50 51 

E-Mail: info@semagua.pt





SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

Acompanhe as novidades em 

www.semagua.pt 

facebook.com/semagua 

Instagram.com/semagua_oficial



A RETER

A melhor forma de ter a sua viatura limpa, 
impecável e protegida, sempre com o máximo 
respeito pelo ambiente, é ser limpa SemÁgua.


