ÁGUAS MINERAIS E DE NASCENTE
A OPÇÃO POR UM PRODUTO DA NATUREZA
Em Portugal as águas minerais naturais e as águas de nascente águas
sempre despertaram enorme interesse pela sua excepcional
qualidade e diversidade, sendo que as águas naturais portuguesas
estão posicionadas entre as mais cotadas e prestigiadas águas
europeias.
As Águas Minerais Naturais e as Águas de Nascente são as únicas
águas 100% naturais, não têm quaisquer tratamentos químicos, são
caracterizadas pela sua pureza original. Não têm químicos, não têm
cloro, nem aditivos, chegando ao consumidor tal como se encontram na natureza, pois são captadas e
engarrafadas em sistemas aquíferos não poluídos na origem.
Cada água mineral natural e água de nascente tem a sua própria identidade, com sabor distinto, um conjunto
único de propriedades e uma composição mineral singular e única, derivada das condições geológicas das
áreas onde a água circula. São as únicas com origem protegida identificada tendo de ser engarrafadas no local
da nascente
As Águas Minerais Naturais e as Águas de Nascente são acondicionadas em embalagens seguras e
devidamente seladas, que asseguram a preservação das características da água, a sua qualidade natural e
pureza original. O rótulo garante ao consumidor informação sobre o que está a beber.
No mercado nacional a quase totalidade das águas engarrafadas disponíveis (cerca de 99%) são águas
minerais naturais e águas de nascente de origem portuguesa.
As Águas Minerais Naturais são recursos do domínio público do Estado, sendo por este tuteladas e
certificadas como produtos de excelência, que acrescentam riqueza e mais‐valias à economia nacional e das
regiões. A par das Águas de Nascente, são recursos naturais de superior e excepcional qualidade, atestada por
prestigiados laboratórios nacionais e estrangeiros merecendo especial destaque o Laboratório do INETI, o
Laboratório de águas do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge e o Laboratório do Instituto Superior Técnico.
A exportação leva as águas portuguesas aos cinco cantos do mundo.
A riqueza e diversidade de águas e a palete de composições minerais das águas minerais e de nascente
portuguesas permitem a possibilidade ao consumidor de adequar a sua escolha da água ao seu gosto e à sua
necessidade.

