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GreatWater E&S 
 

A AquaExpert é uma empresa de engenharia com elevada experiência e capacidade técnica, com mais de 50 anos de  
experiência combinada, desenvolvendo soluções inovadoras com o objectivo de criar valor acrescentado aos seus       
clientes. Desde a optimização e sustentabilidade dos recursos hídricos disponíveis, químicos de especialidade e eficiência 
de processo, ao cumprimento integral de requisitos técnicos e legais do Mercado e processo de fabrico do nosso  cliente. 
 
 

We care about our costumers. We know their Process. We deliver our commitment. 

Temos o objectivo de ser o único fornecedor para águas de utilidades e processo.  
We have the know-how. We are technical consultants with international experience. 

 
 

O core business da GreatWater E&Stem como base a Gestão da água, águas residuais e de processo, no mercado    Indus-
trial e Comercial & Institucional. As principais área de actividade são: 
 

|  Tratamento de Águas e Sistemas de Potabilização 
 
|  Gestão de Instalações e Utilidades 
 

|  Estações de Tratamento de Águas Residuais 
• Desenho, fornecimento, operação e manutenção 
• Testes laboratoriais, pilotos e estudos demonstrativos em escala real 
• Para instalações de comércio & institucional utilizando unidades compactas produzidas pela 

WET em tanques ou contentores 
• Para a Industria, com um processo completo de gestão, desde a concepção até à operação 
 

|  Water Equipment Technologies — WET 
• I & D de soluções inovadoras para solucionar problemas base da água 
• Tecnologia de ponta e soluções à media — moveis e equipamento modular 
• Fabrico de uma variada gama de equipamentos, como filtros, filtros de areia, filtros de     

carvão activado, descalcificadores, desferrizadores e filtros de remoção de  manganês 
• Equipamentos avançados: micro-filtração, ultra-filtração, osmose inversa e desalinizadoras 

Estações de Tratamento de Águas Resíduais 

Visão Global 

O total de pedidos recebidos pela AquaExpert para apoiar companhias in-

ternacionais, foi o click que levou à expansão do negócio da AquaExpert e 

das suas filiais e representações para outros países como Angola, 

Moçambique e Cabo Verde. Temos parceiros locais na Argélia e Morocos. 

No Brasil, estabelecemos uma parceria com uma companhia local para pla-

nificar a expansão em todo o país. A Europa está a chegar ao nosso  “export 

center”. É um Mercado mais maduro, significando que levará à abertura de 

escritorios locais, em países específicos, com um amplo  portfolio de 

serviços e equipmentos, suportados por pessoal especializado e técnicos 

com extensa experiência em serviços de tratamento de águas.  
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Projectos e Referências 

| W2R — Waste to Reuse 

| ETAR’s — Tratamento de Águas Residuais Industriais 

| WET— ETAR’s Compactas Costumizadas 
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GreatWater E&S 
 

A GreatWater E&Sé uma empresa de engenharia com elevada experiência e capacidade técnica, com mais de 50 anos de  
experiência combinada. 
A GreatWater E&Sconcebe projectos de estações de águas residuais, industriais e domésticas, de acordo com os dados 
disponibilizados pelo cliente, com vista á poupança energética da instalação e à fácil operação e manutenção da mesma, 
assim como minimizando as necessidades de químicos para garantir a eficiência pretendida. 
A GreatWater E&Sdispõe de técnicos altamente qualificados, com provas dadas no mercado e com experiência elevada 
que os tornam autónomos nas decisões a tomar. 
A GreatWater E&Srealiza a totalidade dos trabalhos a realizar numa instalação de águas residuais, realizando o projecto 
da unidade, após concepção da sua equipa de técnicos, fornecendo e instalando todos os equipamentos requeridos para 
o funcionamento da instalação, passando pela eletrificação da instalação, quadro electrico e de potencia, bem como a 
realização de todo o software de gestão e funcionamento da unidade. A operação e manutenção da instalação é o nosso 
objectivo e o que nos projecta no mercado, como gestores de projectos e instalações capazes e de elevada eficiência 
técnica. 
 
O core business da GreatWater E&Stem como base a Gestão da água, águas residuais e de processo, no mercado  Indus-
trial e Comercial & Institucional. As principais área de actividade são: 
 

|  Tratamento de Águas e Sistemas de Potabilização 

• Desenho e Operação 

• Technical & Risk Assessment Audits - cumprimento com os requisitos legais 

• Modelação Processual para Optimização de Soluções  

|  Gestão de Instalações e Utilidades 

• Desenho e implementação de programas técnicos de tratamento — aplicação & controlo 

• Circuitos de água de AVAC, torres de refrigeração, geradores de vapor, água quente, água fria 

• Controlo do Crescimento Microbiologico de bactérias totais, fungos e legionella pneumophila, risk assessment e monitori-

zação 

• Pinch Water Analysis  - Water minimization & reutilization   

|  Estações de Tratamento de Águas Residuais 

• Desenho, fornecimento, operação e manutenção 

• Testes laboratoriais, pilotos e estudos demonstrativos em escala real 

• Para instalações de comércio & institucional utilizando unidades compactas produzidas pela WET em tanques ou contento-

res 

• Para a Industria, com um processo completo de gestão, desde a concepção até à operação 

|  Water Equipment Technologies — WET 

• I & D de soluções inovadoras para solucionar problemas base da água 

• Tecnologia de ponta e soluções à media — moveis e equipamento modular 

• Fabrico de uma variada gama de equipamentos, como filtros, filtros de areia, filtros de carvão activado, descalcificadores, 

desferrizadores e filtros de remoção de  manganês 

• Equipmentos avançados como micro-filtração, ultra-filtração, osmose inversa e desalinizadoras 

Estações de Tratamento de Águas Resíduais 

https://www.greatwater.pt


 

Copyright to GreatWater Lda    www.greatwater.pt 

Projectos e Referências 

https://www.greatwater.pt


 

Copyright to GreatWater Lda    www.greatwater.pt 

Estações de Tratamento de Águas Resíduais 

https://www.greatwater.pt


 

Copyright to GreatWater Lda    www.greatwater.pt 

Projectos e Referências 

https://www.greatwater.pt


 

Copyright to GreatWater Lda    www.greatwater.pt 

Estações de Tratamento de Águas Resíduais 

https://www.greatwater.pt


 

Copyright to GreatWater Lda    www.greatwater.pt 

Projectos e Referências 

https://www.greatwater.pt


 

Copyright to GreatWater Lda    www.greatwater.pt 

Estações de Tratamento de Águas Resíduais 

A AquaExpert W&PS, concebe e implementa todos os 

nossos projectos com base em visualização 3D, permi-

tindo ao cliente identificar melhor a disposição no es-

paço da sua instalação. 

É importante para nós que o cliente entenda o nosso 

interesse em manter uma relação de parceria no tem-

po, possibilitando que após a concretização de toda a 

instalação se realize um contrato de manutenção e 

operação da unidade, garantindo assim a eficiência 

para a qual a mesma foi desenhada e os compromissos 

assumidos pela nossa empresa, resultando dos eleva-

dos padrões de qualidade que a GreatWater 

E&Sapresenta em todas as suas obras. 

Aplicando um processo de qualidade Six Sigma, são 

reduzidos os erros de implementação e construção. 

Reuniões bilaterais ao longo de todo o processo permi-

tem que o mesmo corresponda ás expectativas do 

nosso cliente, aumentando assim os graus de satisfa-

ção daqueles que confiam os seus projectos á nossa 

equipa. 

A GreatWater E&Sexiste para o servir, com rigor e ele-

vada competência técnica. 
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          PORTUGAL 

          Rua do Zinco, Lote 104, 2950-007 Palmela 

          T: +351 212 360 629 | F: +351 212 385 363 

          E: geral@aquaexpert.pt | info@aewet.com 

CABO VERDE 

Rua Vila de Espargos, 49, Palmarejo—Praia, Ilha de Santiago 

T: +238 356 12 50 | F: +238 356 12 50 | M: +238 587 26 36 

E: info@aquaexpertcv.com | www.aquaexpertcv.com  

Equipment Made Easy 

Drives Water Saving for Next Generation 
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