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20 anos a 
cuidar o futuro



O diplomata, escritor, jornalista e filósofo americano Benjamim Franklim que 

viveu no século XVIII – conhecido pelas experiências com eletricidade –, dizia que 

aos vinte anos a vontade é soberana. Nos vinte anos de uma empresa é, segura-

mente. É um momento de celebração da conquista; muitas conquistas feitas de 

vontade, determinação e união que vinca objetivos e metas concretizadas.

Aos 20 anos a TRATAVE, como empresa que presta um serviço de qualidade na 

exploração e gestão do serviço público de drenagem, depuração e destino final 

das águas Residuais do Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave, 

mantém a vontade e a determinação para conseguir a satisfação dos seus 

clientes e colaboradores. Vinte anos passados, temos a certeza de que somos um 

parceiro estratégico e fundamental na região do Ave.

Na comemoração de uma data tão redonda como é a dos 20 anos, continuamos 

cientes de que o caminho do futuro será o mesmo: o esforço conjunto de pessoas 

comprometidas com a empresa no desenvolvimento de um trabalho marcante 

em prol do ambiente, de uma forma séria e rigorosa. Numa atitude que faz 

crescer e onde cada um tem o seu cunho e o seu contributo pessoais.

Ao longo deste percurso de 20 anos fomos desenvolvendo o nosso conhecimento, 

as nossas competências e a eficácia nos serviços que prestamos com um único 

objetivo: servir melhor os nossos clientes. Hoje, de olhos postos no futuro, 
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Setembro é o mês em que acontece o reinício da 

atividade profissional, depois das férias, para uma 

grande maioria de portugueses. E é o mês em que 

passam 20 anos sobre a data em que a empresa 

assumiu a responsabilidade da exploração e gestão 

do Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave 

(SIDVA).

A celebração desta data redonda na vida da TRATAVE é, 

como não podia deixar de ser, o tema principal da 

edição número 56, relativa ao terceiro trimestre do ano 

de 2018. Por isso, o TRATAVENOTÍCIAS interrompe a 

publicação, iniciada em dezembro de 2017, da história 

da indústria têxtil em Portugal e na região do vale do Ave. 

Voltaremos a este tema em dezembro, destacando o 

território famalicense, mais concretamente, o percurso 

da indústria têxtil nesta parcela importante na região 

onde a TRATAVE desenvolve o seu trabalho diário.

Esta edição do TRATAVENOTÍCIAS faz-se também de 

mais um olhar para o dia-a-dia da nossa ação. E para 

dar conta de que a TRATAVE tem vindo a participar na 

Iniciativa em Energia, Qualidade e Tratamento de Água 

(iEQTA) promovida pelo Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC). Esta iniciativa, com a duração 

de cerca de dois anos, é direcionada às entidades 

gestoras de estações de tratamento de água (ETA) e 

águas residuais (ETAR) e pretende dar ferramentas para 

a melhoria contínua do desempenho destas infraestru-

turas, na capacitação dos seus técnicos e organizações 

e na promoção do trabalho em rede.

Refira-se que a TRATAVE participa no tema ETAR, um 

tema que dá especial atenção à avaliação e melhoria 

do desempenho de ETAR. Ou seja, um olhar e ação sobre 

a energia, gestão patrimonial de infraestruturas de 

tratamento e formação em tratamento de água residual.

Em suma, 20 anos a cuidar do futuro, são um 

incentivo para fazer mais e melhor; em qualidade e 

trabalho em rede.

Cláudio Costa, Diretor-Geral



A Tratave está a participar na Iniciativa em Energia, 

Qualidade e Tratamento de Água (iEQTA) promovida pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). Esta 

ação de formação e troca de experiências, com a 

duração de mais de dois anos, pretende promover a 

sustentabilidade e resiliência das estações de tratamento 

águas residuais (ETAR) e das estações de tratamento de 

água (ETA) e é direcionada para as entidades gestoras 

destes serviços, como forma de conseguir a melhoria 

contínua do desempenho deste tipo de infraestruturas, 

com a capacitação dos seus técnicos e organizações e a 

promoção do trabalho em rede.

Esta iniciativa promovida pelo LNEC tem presentes a 

avaliação e melhoria do desempenho de ETAR, com 

enfoque na energia, a gestão patrimonial de infraestru-

turas de tratamento e a formação em tratamento de 

água residual. A participação da TRATAVE acontece neste 

último tema, destacando-se a avaliação e melhoria do 

desempenho das operações e processos de tratamento 

de ETAR em termos de eficácia e fiabilidade, eficiência 

energética, gestão de lamas e valorização de recursos 

(água, energia, fósforo).

Refira-se ainda que a iEQTA, para além da realização de 

diagnósticos de eficiência energética – desde a captação 

até ao tratamento –, pretende também apoiar as 

entidades gestoras na promoção e partilha de conheci-

mento e experiências entre os participantes.

Conhecer para cuidar

O diplomata, escritor, jornalista e filósofo americano Benjamim Franklim que 

viveu no século XVIII – conhecido pelas experiências com eletricidade –, dizia que 

aos vinte anos a vontade é soberana. Nos vinte anos de uma empresa é, segura-

mente. É um momento de celebração da conquista; muitas conquistas feitas de 

vontade, determinação e união que vinca objetivos e metas concretizadas.

Aos 20 anos a TRATAVE, como empresa que presta um serviço de qualidade na 

exploração e gestão do serviço público de drenagem, depuração e destino final 

das águas Residuais do Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave, 

mantém a vontade e a determinação para conseguir a satisfação dos seus 

clientes e colaboradores. Vinte anos passados, temos a certeza de que somos um 

parceiro estratégico e fundamental na região do Ave.

Na comemoração de uma data tão redonda como é a dos 20 anos, continuamos 

cientes de que o caminho do futuro será o mesmo: o esforço conjunto de pessoas 

comprometidas com a empresa no desenvolvimento de um trabalho marcante 

em prol do ambiente, de uma forma séria e rigorosa. Numa atitude que faz 

crescer e onde cada um tem o seu cunho e o seu contributo pessoais.

Ao longo deste percurso de 20 anos fomos desenvolvendo o nosso conhecimento, 

as nossas competências e a eficácia nos serviços que prestamos com um único 

objetivo: servir melhor os nossos clientes. Hoje, de olhos postos no futuro, 
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atingimos a maturidade suficiente para encontrar soluções para os problemas 

com que nos defrontamos, procurando sempre a inovação e o crescimento. 

É por isso que, vinte anos depois, a TRATAVE continua a apostar na adaptação 

às constantes transformações técnicas e tecnológicas, no firme compromisso 

em fazer bem as coisas, na certeza de que só assim continuará a ser um nome 

confiável na região e um lugar onde os seus colaboradores têm orgulho 

de trabalhar.

Continuar a cuidar o futuro

Consciente de que nestes vinte anos, a TRATAVE contribuiu para que no vale 

do Ave haja um melhor ambiente, sabemos bem que em vinte anos, a região 

deixou de ser uma marca negativa em termos ambientais, mormente na 

qualidade da água da sua bacia hidrográfica. Basta olhar para o grande 

investimento que as autarquias da região vêm fazendo no regresso das pessoas 

ao rio; seja construindo parques de lazer, ecovias ou pistas de ciclismo ou 

pedonais, seja a criação pistas de pesca.

Sabemos que o caminho não é fácil. É um caminho partilhado junto de clientes, 

parceiros e entidades e colaboradores. Estamos orgulhosos do nosso percurso, 

sustentado pela excelência do serviço prestado, pelo elevado desempenho 

ambiental. Prosseguimos a nossa missão conscientes da importância dos 

passos firmes no caminho que empreendemos há duas décadas e que nos leva 

em direção a um futuro mais confiante e mais sustentável.

Vincando este sentimento de futuro, na celebração do seu 20º aniversário, a 

TRATAVE, para além do convívio entre todos os colaboradores, jogou o “Team 

Building”– um por todos e todos por um –, cimentando um trabalho de equipa, 

coordenação, dinamismo, entrega e comunicação. Afinal de contas o espírito 

que tem norteado a sua ação diária.



Os nossos parceiros
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Empresa Têxtil da 
Maganha 
SA

Fundada em 1980, a Empresa Têxtil da Maganha, S.A. 

(ETM) é uma empresa têxtil que desenvolve a sua 

atividade no acabamento de fios e tecidos têxteis.

Com instalações industriais na Maganha, freguesia de 

S. Tiago de Bougado, concelho de Trofa, a ETM, está 

equipada para tingir e acabar “todo o tipo de malhas 

têxteis (circulares e Ketten) das mais variadas contex-

turas e das mais variadas constituições”. Sejam artigos 

em algodão, viscose, lyocell ou seacell, modal e lã, ou 

ainda bambu, milho, linho, seda, poliamdia, e poliéster. 

Por outro lado, a empresa dispõe de um conjunto de 

acabamentos mecânicos e químicos que permitem 

conferir aos artigos produzidos “propriedades qualitati-

vas e funcionais”, como sejam os acabamentos de termo 

regulação e regulação da transpiração, os acabamentos 

de proteção ou acabamentos dermoestética.

A Empresa Têxtil da Maganha, S.A. apresentou o requeri-

mento de adesão ao Sistema Integrado de Despoluição 

do Vale do Ave (SIDVA) em 24 de novembro de 1999, 

recebeu autorização de ligação a 9 de dezembro desse 

ano e está ligada desde 7 de outubro de 2009 ao 

intercetor da Trofa, pelo que as suas águas residuais 

estão a ser tratadas na ETAR de Agra, na freguesia de 

Fradelos, concelho de Vila Nova de Famalicão..

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

Cutelarias Cristema 
Lda

Criada a 26 de janeiro de 1993 por João da Silva Fertuzinhos, a Cutelarias 

Cristema, Lda. é uma empresa que produz e comercializa artigos de 

cutelaria, nomeadamente acessórios de talheres, menage, churrasco 

e jardinagem.

Nos últimos anos esta empresa investiu na criação de duas novas marcas, 

o que permitiu segmentar a sua gama de produtos. E hoje, 25 anos depois 

da sua criação, a marca Cristema está associada à cutelaria de mesa de 

alta qualidade. Refira-se que a Cristema criou e desenvolveu um leitoril 

(isto é, um suporte onde é colocado um livro ou folhas soltas, que pode ser 

lido sem segurar nas mãos) que facilita a aprendizagem de braille, para 

jovens invisuais.

Por último, importa dizer que a Cutelarias Cristema, Lda., com instalações 

industriais na Zona Industrial de Sande, na freguesia de Vila Nova de Sande, 

concelho de Guimarães, apresentou o requerimento de adesão ao Sistema 

Integrado de Despoluição do Vale do Ave (SIDVA) em 15 de setembro de 

2009, recebeu autorização para efetuar essa ligação no dia seguinte, dia 

em que efetivou essa mesma ligação, via rede de saneamento de Vila Nova 

de Sande – emissário de Campelos –, ao intercetor do Ave. Ou seja, as suas 

águas residuais estão a ser tratadas na ETAR de Serzedelo, no concelho 

de Guimarães.

 

20 anos a cuidar do futuro são um incentivo para fazer mais e 
melhor; em qualidade e trabalho em rede. Estamos prepara-
dos e na expectativa dos próximos 20!


