
BOLETIM TRIMESTRAL · Nº 41 · DEZEMBRO 2014

Uma década
de Acreditação

No presente e no futuro do Vale do Ave



Para dar uma resposta cabal na qualidade, quer do controlo e acompanha-

mento do processo de tratamento nas ETAR sob sua responsabilidade, 

quer na verificação analítica das águas residuais drenadas para o Sistema 

pelas empresas ligadas, a TRATAVE dispõe desde 1999, de um laboratório, 

localizado na ETAR de Rabada, em Burgães, concelho de Santo Tirso.

Este laboratório está acreditado segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025 

há dez anos. Celebrados no passado mês de julho.

A história desta realidade boa começa no dia 9 de julho de 2004, quando 

o Instituto Português da Qualidade (IPQ), atual Instituto Português de 

Acreditação (IPAC), concedeu a acreditação do laboratório para a execução 

de 9 determinações: pH, Condutividade, Sólidos em Suspensão Totais, 

Carência Química de Oxigénio, Carência Bioquímica de Oxigénio, 

ao fim de 5 dias, Ortofosfatos, Azoto amoniacal, Azoto kjeldahl e Nitritos. 

Em 2005 acrescentaram-se ao certificado dois novos parâmetros ao 

número de determinações acreditadas: Fósforo Total e Detergentes, 

perfazendo um total de 11 parâmetros acreditados.

Vinque-se que a acreditação do laboratório é muito importante como forma 

de credibilizar os seus resultados perante a equipa, utilizadores e clientes do 
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Com o final do ano na mira dos olhares de todos nós 

e num tempo marcado pelo festejo e vivência nata-

lícias, a última edição do TRATAVENOTÍCIAS de 2014 

tem por base a realidade interna da TRATAVE.

Desde logo, porque neste ano que se aproxima do fim 

se comemorou os dez anos de umas das peças funda-

mentais do trabalho diário da empresa: o laboratório. 

Pela efeméride, mas principalmente porque considera-

mos fundamental mostrar publicamente a forma como 

dedicamos o nosso trabalho a cumprir a nossa missão 

numa região de referência no nosso país, o historial 

e o percurso deste equipamento são o tema de fundo.

No olhar de quem, integrando os quadros da empresa, 

tem uma missão específica na garantia da qualidade 

do trabalho de toda a empresa, e que comprova que 

a qualidade da água que retoma o meio hídrico 

cumpre todas as normas legais.

É nessa linha de pensamento e ação que damos notícia 

do que foi o Dia Aberto da TRATAVE. Que este ano 

decorreu na ETAR de Lordelo.

Naquela tarde do último dia 28 de outubro foi possível, 

com naturalidade e transparência, mostrar aos nossos 

clientes o que fazemos para dar um contributo que 

consideramos vital para o futuro da região.

Em suma, as duas situações atrás referidas são para 

nós sinais claros e indicadores da forma como 

a TRATAVE contribui para a promoção ambiental 

no vale do Ave.

Por último, importa aproveitar este espaço editorial 

para transmitir a todos os nossos parceiros, clientes 

e instituições, os votos de boas festas e os desejos 

de um próspero ano de 2015.

Por cá, mesmo cientes das dificuldades que todos 

atravessamos, a nossa motivação diz-nos que 

continuaremos em 2015 a afirmar o nosso trabalho, 

contribuindo para o sucesso de todos os que por cá 

lutam e trabalham por um futuro melhor.

Cláudio Costa, Diretor-Geral
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SIDVA, a comunidade e as organizações estatais, constituindo o reconheci-

mento formal, por parte do organismo de acreditação da sua competência 

para a execução de determinados ensaios e/ou calibrações.

Qualidade de serviço

Segundo a responsável técnica e de qualidade do laboratório, Carla Lopes, 

a TRATAVE “tem como objetivo gerir o Sistema Integrado de Despoluição 

do Vale do Ave (SIDVA), e para isso aposta na qualidade do seu serviço com 

o apoio ao seu laboratório que tem à sua responsabilidade a execução das 

análises das águas residuais lançadas para o nosso sistema de drenagem, 

e as análises de controlo do tratamento, desde que os efluentes entram nas 

ETAR do SIDVA até à devolução da água tratada no meio hídrico”. E assim, 

ao longo de 10 anos, este laboratório “continua a obter o reconhecimento 

da competência técnica para a execução de ensaios, pelo organismo 

nacional de acreditação” o Instituto Português de Acreditação (IPAC), “com 

um sistema de gestão integrado que se mantém robusto, sistematizado, 

muito estável e que tem demonstrado uma melhoria continua”.

Saliente-se, e segundo as palavras de Carla Lopes, que o “laboratório tem 

participado regularmente nos ensaios de intercalibração dos laboratórios 

pela entidade externa Aquacheck, o desempenho alcançado é bom, 

resultados satisfatórios de 100%. Estes resultados refletem-se devido a uma 

equipa de profissionais motivados e empenhados nas suas competências”.

Refira-se, por último, que atualmente o laboratório da TRATAVE, que conta 

com uma equipa constituída pela responsável técnica e da qualidade, 

Carla Lopes, e duas técnicas analistas, Daniela Guimarães e Paula Morais, 

realiza anualmente cerca de 38.000 determinações analíticas.

Pelo terceiro ano consecutivo a TRATAVE promoveu o seu  

Dia Aberto destinado a todos os seus clientes. Foi no 

passado dia 28 de outubro que perto de duas dezenas 

de empresários ou técnicos das empresas, utilizadoras do 

Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave (SIDVA), 

estiveram nas instalações da ETAR de Lordelo, localizada 

no parque de Minde, na vila vimaranense de Lordelo.

O encontro que começou com uma receção e boas-vindas 

aos convidados e apresentação da equipa da TRATAVE, numa 

das salas da instalação de Lordelo, e onde o responsável 

de clientes e intercetores da nossa empresa, Rolando 

Faria, fez uma abordagem da realidade daquela frente 

de drenagem, extensão da rede de coletores e empre-

sas ligadas, continuou com uma breve apresentação 

das caraterísticas daquela ETAR, por parte do diretor-

geral da empresa, Claudio Costa que, de seguida, guiou 

o grupo de visitantes pela ETAR. A visita terminaria 

com um curto momento de convívio “coffe break”.

Este Dia Aberto, que vai ganhando referência na abertura 

junto dos nossos parceiros, foi, estamos certos, mais um 

excelente momento de conhecimento mútuo e mais um 

passo no aumento da proximidade com os nossos parceiros 

e clientes, mostrando o que é o dia a dia da TRATAVE.

Dia Aberto da Tratave



Os nossos parceiros
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Sonicarla Europa
Têxteis

A Sonicarla foi fundada nos anos 70 do século passado 

por António Ferreira, que ainda a dirige juntamente com 

as duas filhas, Carla e Sónia, começou por se dedicar à 

confeção tradicional. No ano de 2000 a empresa mudaria 

a sua estratégia e, deixando a confeção tradicional, criou 

uma nova unidade seamless, ou seja, de têxteis técnicos, 

de roupa sem costura (vestuário têxtil técnico e/ou 

funcional), permitindo direcionar a produção para outros 

"nichos de mercado".

Com as marcas próprias Feel-Fine ou Nerva e marcas de 

notoriedade dos seus parceiros, a Sonicarla está presente 

em vários países, principalmente nos continentes 

europeu e americano. As suas áreas de negócio vão do 

sportsware, o medicalware e fashionwear ao underwear 

e outwear, produtos que permitem “desde o aqueci-

mento, respirabilidade, ativação sanguínea, regeneração 

celular, compressão/adelgação, ação bacteriostática”.

A Sonicarla Europa - Têxteis, SA, com instalações na rua 

da Boavista, na freguesia de Mogege, concelho de Vila 

Nova Famalicão – uma empresa certificada pelas normas 

ISO9001:2008 e ISO14001:2004 e segue a OEKO-TEX® – 

produtos isentos de substâncias nocivas para saúde 

humana – apresentou o requerimento de adesão ao 

SIDVA em 31 de maio de 2012. Recebeu autorização de 

ligação no dia 1 de junho desse ano e procedeu à ligação, 

via rede de saneamento de Mogege, no dia 1 de junho 

de 2012, à caixa 267 do intercetor de Pele, sendo as suas 

águas residuais tratadas na ETAR de Agra.

FICHA TÉCNICA

Propriedade Tratave

Tratamento de Águas Residuais do Vale do Ave, S.A.

Rua Etar de Serzedelo 4765-543 Serzedelo GMR 

T 252 900 670 | F 252 900 679 | tratave@tratave.pt

Produção e Coordenação
Casimiro Silva

Design
tripledesign.pt

Distribuição
Gratuita

Tiragem
500 exemplares

Fiofibra
Companhia Produtora de Fibras Sintéticas

Fundada no mês de junho de 1983, por Armindo da Silva Fernandes, 

a Fiofibra - Companhia Produtora de Fibras Sintéticas, SA é uma empresa 

do ramo têxtil que iniciou a sua atividade “com apenas quatro funcionários 

e uma máquina usada”. Com o passar dos tempos o crescimento natural 

da empresa foi acompanhando as novas tecnologias na preparação e fiação 

da seda e preparação e texturização de filamentos sintéticos e artificiais, 

desde a texturização, torcedura, bobinagem à tinturaria de fios sintéticos.

Localizada na rua da Indústria, na freguesia de Esmeriz, concelho de Vila 

Nova de Famalicão, a Fiofibra - Companhia Produtora de Fibras Sintéticas, SA 

foi eleita PME de Excelência por várias vezes.

Refira-se ainda que a Fiofibra foi homenageada pela câmara municipal 

de Vila Nova de Famalicão em 2008, em sessão evocativa do Dia da Cidade, 

recebendo a medalha de mérito municipal, por integrar o grupo de cidadãos 

e instituições que, ao longo dos anos, "contribuíram de forma notável para 

a projeção e afirmação de Vila Nova de Famalicão no País e no mundo".

Por último saliente-se que esta empresa apresentou o requerimento 

de ligação ao Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave (SIDVA), 

em 18 de janeiro de 2000, tendo recebido autorização de ligação 

em 15 de junho de 2000. A ligação ao sistema de despoluição do Ave 

acabaria por acontecer em 19 de junho do ano de 2002. Essa ligação, 

à caixa 76 do intercetor do Pelhe, permite que as águas residuais 

da Fiofibra estejam a ser tratadas na ETAR de Agra, em Fradelos.

 

A todos os nossos parceiros, clientes e instituições, os votos 
de boas festas e os desejos de um próspero ano de 2015.


