O SECTOR
GESTÃO DE UM RECURSO NATURAL SUSTENTÁVEL E DE ELEVADO VALOR
Em Portugal existem 33 oficinas de engarrafamento de águas
minerais naturais e de águas de nascente, predominantemente
situadas na proximidade das nascentes, em regiões do interior.
A grande diversidade geológica de Portugal traduz‐se por uma
enorme diversidade de composições físico‐químicas das nossas
águas minerais naturais e das águas de nascente que são recursos
naturais de elevado valor.
As empresas do sector geram, directa e indirectamente, cerca de 10
000 postos de trabalho contribuindo para fixar emprego em algumas das regiões mais desertificadas do país.
As empresas do sector das águas minerais naturais e de nascente engarrafadas são geradoras de emprego
não deslocalizável, em regiões no interior do país, algumas das quais sem alternativas ao nível da
empregabilidade.
As exportações do sector representam cerca de 3% da produção nacional e chegam a 42 países.
As águas engarrafadas em Portugal (99%) são águas minerais naturais ou águas de nascente.
No mercado nacional 99% das águas engarrafadas são de origem portuguesa.
Os produtores de água mineral natural e de nascente comprometem‐se a assegurar a pureza das águas, tal
como surgem na natureza, bem como a sua disponibilização para as gerações futuras. Esta ética de
sustentabilidade é a essência dos nossos esforços contínuos no sentido de proteger as águas subterrâneas, as
áreas de captação de onde as extraímos e o ambiente natural que a água atravessa, até chegar à nascente.
O processo de embalamento é essencial para a preservação das características únicas da água natural, desde
o momento em que é extraída na nascente até chegar ao consumidor. Sejam de plástico PET ou vidro, todas
as embalagens usadas pelo sector são 100% recicláveis
Em situações de crise e de emergência (caso de incêndios, calamidades, etc) as águas
engarrafadas representam a única alternativa de fornecimento de água potável às populações.

