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A nossa pegada ecológica seja 
o mais “leve” possível é cada 
vez mais transversal a todas 
as atividades económicas. E as 
empresas de turismo não são 

por um lado, poupar ao nível 
dos seus consumos e, por outro 
lado, ser mais “eco-friendly” e 
transmitir essa mensagem aos 
clientes. E é isso mesmo que a 
Environmental Waves propõe ao 
mercado. 
Criada há cerca de seis anos, com 

inovadoras e não apenas de ser 
mais uma empresa de ambiente 
a replicar o que outros já faziam 
no mercado, a Environmental 

Waves tem vindo a crescer e a 
alargar o seu portfólio de cli-
entes. Se, ao início, conforme nos 
explica Emanuel Santos Silva, 
diretor geral da empresa, os par-
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ticulares e os municípios foram 

é chegar ao setor da hotelaria. 
Neste momento, trabalhar com 
eco resorts foi um primeiro passo 
lógico, já que se trata de em-
preendimentos que contam já, 

ambientais e que procuram, 

ajudem a cumprir essas metas. 
Mas o responsável adianta que 
também os hotéis de cidade 

da Environmental Waves, e que 
cada vez mais têm consciência 
disso mesmo. É aliás aqui que 
vemos que os hotéis têm maior 
possibilidade de se diferenciar”, 

É pois um setor que, apesar 
dos constrangimentos que tem 
vivido devido à crise pandémica, 
tem muito para crescer como 
parceiro desta empresa ambi-
ental. E a pensar neste setor, 

precisamente, a Environmental 

inovadoras. A O3Waves faz o 
reaproveitamento das águas 

que são tratadas com ozono e 
podem ser usadas na rega ou 
lavagem de pavimentos. Trata-

que funciona sozinha depois de 
instalada e que permitirá que o 
cliente possa poupar até 60% do 
consumo da água, dependendo 
sempre da necessidade da água 
reaproveitada. 

-
Waves, que se destina mais a 
empreendimentos localizados 
fora dos centros urbanos. É uma 

que proporciona a descontami-
-

cesso passivo, natural, de baixa 

simples. As águas residuais são 
tratadas através de um sistema 

qualquer consumo energético.
A aposta para o futuro passa pelo 
desenvolvimento deste tipo de 

-

simples para os clientes, explica 
Emanuel Santos Silva. E sempre 
com a vantagem competitiva de 
a Environmental Waves es-
tudar o cliente e tentar ajustar 

realidade, não oferecendo uma 

Emanuel Santos Silva


