
LIMPEZA ECOLÓGICA DE VIATURAS





O QUE FAZEMOS
Efectuamos limpezas ecológicas de viaturas, sem utilizar água. 

Em cada limpeza que efectuamos, conseguimos poupar no mínimo, e 
em média, cerca de 150 litros de água. Água essa que geralmente é 
potável e assim apta para consumo humano. 

Desde sempre, este é o nosso compromisso. Limpar e proporcionar 
formas aos clientes que assim o pretendam, viaturas limpas e sem 
gastar água, protegendo assim o ambiente. 

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





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

Neste momento, efectuamos serviços de limpeza nos seguintes locais: 

‣Nas nossas instalações (Com possibilidade de carregamento de VE´s e 
PHEV´s em simultâneo com a limpeza). 

‣Nas instalações do cliente. 

‣Na via pública.





COMO NOS DESLOCAMOS
Quando temos de nos deslocar aos nossos clientes, as deslocações são 
efectuadas quase na sua totalidade 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. 

A proteger o ambiente em toda a linha. 

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





VANTAGENS ASSOCIADOS
Proporcionamos aos associados da Ecomood as seguintes vantagens: 

SERVIÇOS 
15% DESCONTO, em serviços de limpeza efectuados nas nossas 
instalações (excepto limpeza de estofos), carregamento de viaturas 
eléctricas.  

10% DESCONTO, em serviços de limpeza efectuados fora das nossas 
instalações e limpezas de estofos. 

PRODUTOS 
10% DESCONTO na loja online, sendo necessária prévia validação de 
dados do associado.  
No caso de associados com morada nos concelhos de Amadora, 
Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas e Oeiras, os portes serão gratuitos.





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

mailto:info@semagua.pt


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.


