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BASRIO -Tecnologias para o Ambiente no tempo e no espaço. 

A qualidade do Ambiente faz parte das prioridades das sociedades civilizadas mais avançadas. A Tecno-
logia actual desenvolvida nesta área permite minimizar o impacto negativo da excessiva utilização dos 
recursos e encontrar soluções para a sua gestão e melhoria de forma sustentada. A Basrio possui um 
conjunto de soluções para a Higiene e Limpeza Urbana, possuindo uma gama de equipamentos bastan-
te alargada, tais como, as viaturas de Recolha de RSU,  os Lavacontentores e Lava-Ruas, os Limpa Fos-
sas, Desobstrutor de Colectores e Combinados, Varredouras, entre outros. Estes equipamentos de 
grande robustez e fiabilidade, estão preparados para uma utilização intensa, laborando em muitos casos 
em 3 turnos diários, encontrando-se em utilização no espaço Europeu e Africano, nomeadamente de 
Angola e Cabo Verde. 

Município de S. Vicente 
Mindelo - Cabo Verde 

No final de Março, procedeu-se á 
entrega de uma Viatura Combinada 
de Limpa Fossas e Desobstrutor de 
Colectores, com cisterna em aço inox 
de 8.000 litros para agua suja e 3.000 
litros para agua limpa e torre superior. 
Antes da entrega deslocou-se aquele 
país africano um técnico da Basrio 
tendo em vista a formação dos técni-
cos e utilizadores do Município, que 
se revelou-se bastante proveito-
sa para uma boa e correcta 
utilização do equipamento. 
A entrega oficial na presença da 
Exma. Sra. Presidente da Câma-
ra, técnicos superiores e demais 
e pessoal, foi acompanhada pelo 
n/ Presidente do C.A. Dr. Mário 
do Carmo, bem como do n/ 
distribuidor para aquele País Sr. 
Vilhena. 

Município de Serpa 

A C. M. de Serpa, adjudicou á 
Basrio o fornecimento de uma 
Viatura de Recolha de RSU de 14 
M3 montada sobre chassis Volvo c/ 
a particularidade de vir já equipada 
com Grua para o levantamento e 
descarga de Contentores enterra-
dos de 3 M3 com pegas DIN. 

Soluções inovadoras de acordo com as 
necessidades especificas de cada cliente. 


