
Águas de Ourém

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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Infomail

Não se preocupe! Nós fazemos por si! 

Temos para si

•Soluções técnicas, para qualquer tipo de problemas

•Equipas experientes

•Qualidade, segurança, poupança e comodidade

•Orçamentos grátis

•Contratos de assistência técnica

Contratos de assistência

•Limpeza e desinfeção de cisternas

•Impermeabilização de cisternas

•Manutenção de grupos de bombagem

•Pequenas reparações

•Controlo de qualidade da água

•Otimização de custos

Sempre perto de si

Estamos ao seu dispor, presencial ou pelo telefone 
249 540 010

Horário de atendimento público (dias úteis) das 
8h30 às 16h00

Horário de atendimento telefónico (dias úteis) das 
8h30 às 17h30

Comunicação de leitura 800 100 126 
(Chamada gratuita) das 9h00 às 15h30 (dias úteis) 

Emergência 249 540 010 (24h/dia)

Águas de Ourém

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Rua Dr. Carlos Vaz de Faria e Almeida, Nº 21 R/C
2490-547 Ourém
Tel.: 249 540 010 Fax.: 249 540 022

EMAIL: aguas.ourem@bewater.com.pt
WEBSITE: www.ourem-bewater.com.pt

Coordenadas GPS
Latitude - 39º 39' 26.30'’N
Longitude - 8º 34' 39.29'’ W

Be Water, S.A. - Águas de Ourém



Controlo da qualidade da água

As canalizações interiores antigas, bem como as 
cisternas, quando em mau estado de conservação, 
podem alterar a qualidade da água.

Se detetar alguma alteração (cor, cheiro, sabor, 
impurezas), contacte-nos, através do nosso 
Departamento de Qualidade e a preços acessíveis 
procedemos a análises de controlo da qualidade da 
água.

Condomínios

Limpeza, desinfeção e impermeabilização de 
reservatórios

•A qualidade da água para consumo humano está 
diretamente relacionada com a manutenção dos 
reservatórios/cisternas.

•A sua limpeza e desinfeção deverá ser efetuada pelo 
menos uma vez por ano e sempre que for detetada 
qualquer contaminação.

•A Águas de Ourém atende com rigor aos cuidados 
higiénico sanitários que este tipo de serviço exige.

•Os materiais, produtos e tarefas respeitam o 
ambiente.

•Em todos os serviços efetuamos recolhas e análises 
da água, garantindo assim a qualidade da água 
consumida.

Obras interiores de água

Temos soluções completas desde:

•Ligação da sua rede interior à rede pública de água.

•Remodelação, reparação ou separação de redes 
interiores de água (ex: fugas de água).

Pequenas reparações

•Reparação das canalizações junto ao contador

•Substituição da torneira de segurança

•Substituição da torneira de escada (olho de boi)

•Medição da pressão 

•Colocação de redutores de pressão

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Não se preocupe! 
Nós fazemos por si! 


