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UM CASE STUDY SUSTENTÁVEL 

 

EMPRESA 

A PMS, empresa fundada há 20 anos, com sede em Alcoitão e delegações em vários 

pontos do país, opera principalmente, mas não só, a nível nacional no canal office 

(empresas, escritórios, fábricas, clínicas, ginásios, escolas, universidades, câmaras 

municipais, entre outros) na distribuição de café e água. A PMS apresenta 

resultados interessantes e até mesmo invulgares nas áreas da logística, distribuição 

e serviços no nosso país, o que reflecte a sua política. 

 

ENVOLVIMENTO 

Para além de associada do BCSD Portugal, a PMS é igualmente membro do United 

Nations World Compact, assim como parceira do Programa Internacional Eco-

Escolas e do Município XXI, organizações para as quais, o grande foco é a 

sustentabilidade. 

 

Através de colocação e aluguer de máquinas, a PMS distribui café em monodoses e 

grão, assim como água através de bebedouros purificadores Waterlogic, 

conceituada marca internacional eleita como fornecedora de água na 15.ª 

Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas, COP15, em Copenhaga.  

 

OBJECTIVOS 

A sustentabilidade é um ponto fundamental na comercialização dos bebedouros 

purificadores PMS, uma vez que são considerados os três pilares em que esta se 

baseia: ambiental, social e económico.  
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Em termos de benefícios ambientais, ao optar por um bebedouro purificador ligado 

à rede pública de água evita-se: 

〉 O transporte da água, diminuindo à partida as emissões de CO2;  

〉 O uso de embalagens de plástico (vasilhame), reduzindo assim o consumo de 

matérias-primas essenciais à produção das mesmas;  

〉 A emissão de facturas, que se traduz na poupança de papel. 

 

ACTIVIDADES 

O novo sistema com purificadores de água de ligação à rede oferece enormes 

vantagens em termos económicos, simplicidade de utilização, fácil instalação, 

proporcionando uma água saudável, pura e fresca em qualquer momento. 

 

Os dispensadores de água da PMS funcionam com água corrente, que já é tratada 

pelos mais sofisticados processos. Através da máquina purificadora PMS, os 

consumidores têm acesso a água fresca e à temperatura ambiente, da melhor 

qualidade, assim como em condições de higiene e segurança únicas, promovidas 

por três tratamentos: ultra-violeta, carvão activado e um sistema anti-bacteriano, 

designado por BioCote®, que actua na sua superfície funcionando como um 

protector anti bactérias. Esta é uma tecnologia de ponta usada, inclusivamente, no 

sector da saúde. É aplicado durante o processo de fabrico, criando uma 

concentração de iões de prata nas superfícies do dispensador. Quando alguma 

bactéria entra em contacto com a superfície protegida, pára de se reproduzir, entra 

em colapso e desaparece. É o mais alto standard na protecção anti bacteriana, 

sendo eficaz durante toda a vida do dispensador e fazendo parte integrante do seu 

acabamento. Esta tecnologia elimina as bactérias em 99,9% num período de 24 

horas, reduzindo o risco de contaminação pelo manuseamento. 

 

É sem dúvida a melhor forma usada para se desfrutar de um simples copo de água 

que como é sobejamente conhecido deve ser um líquido ingerido com bastante 

frequência. 
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Finalmente é uma forma economicamente vantajosa de dispor de um bebedouro no 

local de trabalho. Independentemente do volume consumido, o custo de purificação 

da água é invariável.  

 

RESULTADOS 

Não é portanto de estranhar que a PMS tenha uma taxa de sucesso de instalação 

de centenas e centenas de máquinas por mês e tenha já no mercado nacional 

alguns milhares de máquinas instaladas que na grande maioria dos casos 

substituem em grande parte os antigos, tradicionais e pouco sustentáveis 

bebedouros de garrafões de 18,9 litros. É um caso de sucesso que vai ao encontro 

do que é exigido pela sociedade contemporânea com vista a suprimir necessidades 

presentes mas sempre considerando a preservação do futuro. Por outras palavras é 

um caso de sustentabilidade. 

 

Os resultados alcançados são francamente animadores, mostrando bem até que 

ponto, sem alterarmos consideravelmente a nossa forma de vida podemos 

continuar a viver de uma forma equilibrada e com qualidade apenas alterando 

produtos ou serviços que consumimos que tomam em linha de conta o triple 

bottom line que é a essência da sustentabilidade. 

 

 


