
8/Fevereiro - Município de Almada - Entrega de 
2 Viaturas de Recolha de RSU de 10 m3 e 3 Viaturas 
de 15 m3. 

N1A-Ano VI 

Basrio/Eureco 

Basrio, s.a. 

Entregas mais recentes: 

Fagar, EM. - Faro 
Viatura de Recolha RSU de 20 

M3. 

Mun. de Almada 
Viatura Lavacontentores de 

8.000 litros 

SUMA/Serurb 
Viatura de Recolha RSU de 7 

M3 

Mun. de Almada 
5 Viaturas de Recolha RSU de 

15 e 10 M3 

Mun. de S. Vicente - Cabo 
Verde 
Combinado 

Um Passo em Frente... 

No ultimo ano, a Basrio vendeu 
mais de duas dezenas de equi-
pamentos, tendo a sua postura 
perante o cliente se pautado 
por um escrupuloso cumpri-
mento das características e 
condições de fornecimento 
acordadas, nomeadamente do 
prazo de entrega. 
A inovação e qualidade dos 
n/ equipamentos são igual-
mente a razão de ser do n/ 
sucesso e o dos n/ clientes. 

Basrio - Parceria para o sucesso 

Qualquer caminhada começa 
sempre com um simples passo, 
daí o n/ título ser indicativo do 
avanço que pretendemos impor 
no relacionamento com os n/ 
clientes. 
A distribuição desta newsletter, 
não se destina apenas aos clien-
tes que nos distinguiram ao 
longo de quase duas décadas de 
actividade, mas também aos 
próximos clientes que num 
futuro imediato acabarão por 
dar o tal passo em frente, tendo 
sempre em mente que o cami-
nho se faz andando. 
Esta apresentação prende-se 
com o objectivo de dar a 
conhecer o que mais recente-
mente tem acontecido no exer-
cício da n/ actividade, nomeada-
mente as mais recentes opções 
dos clientes que nos honraram 
com a sua confiança e cujo 
equipamento foi entregue nes-
tes últimos meses. 
A Basrio é uma empresa espe-

cializada no fornecimento de 
soluções para a área dos equi-
pamentos municipais e do 
ambiente, encontrando-se 
muito bem posicionada no 
leque das empresas deste sec-
tor. 
Dos equipamentos habitual-
mente seleccionados pelos n/ 
clientes constam nomeadamen-
te as Viaturas de Recolha de 
RSU, Limpa Fossas e Combina-
dos, Lava Contentores e Lava 
Ruas, Varredouras, etc. 

Modernas Instalações fabris na Zona Industrial de Rio Maior. 

EVENTOS - Foto Galeria 
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28/Abril - Município de Almada - Entrega da 
nova Viatura Lava Contentores e Lava Ruas. 4/Maio - Fagar, EM., Faro - Entrega da nova 

Viatura de Recolha de RSU, na presença de Téc-
nicos da empresa Fagar e sua Administração (Eng. 
Rogélio e Eng. Jacinto) da Administração da 
Hydraplan (Eng. Duque) e da Administração da 
Basrio (Dr. Mário do Carmo). 

- A Exma. Sra. Presidente da Câmara, c/ o 
Dr. Mário do Carmo e Sr. Vilhena, no 
famoso café Lisboa do Mindelo -C. Verde. 

29/Março - Camara Municipal de S. 
Vicente - Cabo Verde - Entrega do Com-
binado em aço Inox, Limpa Fossas e Desobs-
trutor de Coletores. 

Tecnologia de Ponta 
ao serviço do Ambiente. 


