


Cuidar de cada detalhe, prestar serviço, 
a exigência na qualidade, o orgulho de fazer parte de uma equipa,
a capacidade de adaptação, querer melhorar cada dia,
a ambição na inovação, a paixão pelo que fazemos;

esta é a nossa Química Transparente. 
O ADN da Proquimia



Há mais de 45 anos, quando criei a empresa, 
não podia imaginar até onde chegaríamos. 
No entanto, graças ao trabalho, à ambição e 
ao profissionalismo de toda a equipa, somos 
uma das empresas com maior implantação 
em Espanha e no setor da higiene industrial e 
tratamentos químicos.

Sendo assim, a Proquimia conta com um 
crescimento progressivo, uma posição 
consolidada no mercado e um caminho 
reconhecido dentro do setor.

Na Proquimia olhamos para o futuro com 
determinação, responsabilidade e entusiasmo, 
para trazer novos caminhos e seguir crescendo 
com a inovação como pilar fundamental em 
todos os nossos projetos.

Presidente, 
Josep Mª Onyós de Plandolit i Serrabou



Na Proquimia fabricamos e comer-
cializamos especialidades químicas 
proporcionando soluções integrais 
para contribuir para o progresso do 
setor industrial e institucional e para 
o bem-estar dos nossos clientes.

Pelo nosso elevado grau de espe-
cialização e pela relação qualida-
de/serviço, a Proquimia tornou-se 
numa das empresas com maior im-
plementação na península ibérica, 
posicionando-nos como a empresa 
ibérica líder do setor da higiene e dos 
tratamentos químicos industriais. 

A nossa especialização permite-nos 
apresentar soluções, aplicações e 
sistemas de gestão que se adap-
tam constantemente a um mercado 
cada vez mais em mudança, ofere-
cendo o melhor nível tecnológico. 

Ao mesmo tempo, damos respos-
tas específicas a cada uma das pro-
blemáticas dos nossos clientes, re-
comendando os produtos que mais 
se adaptam às diferentes neces-
sidades de cada empresa. Para a 
Proquimia dar serviço é muito mais 
que oferecer excelentes produtos, 
a relação com o cliente e o compro-
misso formam parte do nosso ser-
viço global. 

Trabalhamos diariamente para con-
seguir um equilíbrio entre a manu-
tenção da rentabilidade e a redução 
dos impactos ambientais. Os nos-
sos produtos, desenvolvidos para 
que sejam utilizados de forma segu-
ra e eficiente, dirigem-se aos consu-
midores mais exigentes, garantindo 
um futuro sustentável graças ao 
máximo cuidado ambiental.

Cristalina. Limpa. Clara.
Assim é a química transparente da Proquimia

Especialidades químicas
para a higiene e para os 
tratamentos químicos.

Proquimia



Seguram-nos à terra, fornecem-nos 
energia e, ao mesmo tempo,
graças a elas, crescemos diariamente.

As nossas raízes

Hoje a Proquimia é 
muito mais que uma 
empresa química. 

1971 Josep Maria Onyós de Plandolit 
y Serrabou constitui a empresa no dia 
27 de novembro

1978 Iniciam-se as primeiras relações 
comerciais com Chile

1992 Iniciam-se as primeiras 
operações em França, Portugal 
e República Dominicana

1997 Continua a expansão 
internacional com as primeiras 
atividades comerciais em Marrocos 
e Costa Rica

1998 Obtém-se a certificação de 
Qualidade ISO 9001. Cria-se a empresa 
consunta Suchel-Proquimia em Cuba

1999 Estabelecem-se as primeiras 
relações comerciais com o México

2000 São criadas as filiais Proquimia 
Costa Rica e Proquimia Dominicana

2001 Obtém-se a certificação 
Ambiental ISO 14001. Início de 
operações na Argélia, Colômbia 
e Venezuela

2002 Iniciam-se relações comerciais 
com Cabo Verde

2004 Cria-se a empresa Proquimia 
Portugal Unipessoal, LDA em Portugal
2005 Obtém-se a certificação do 
Sistema de Gestão da Saúde e da 
Segurança Laboral, OHSAS 18001
Cria-se a nova filial Proquimia 
Internacional no Panamá

2007 Prémio para a ‘Melhor Empresa 
no âmbito da Inovação Tecnológica’ na 
IV convocatória dos Prémios da Câmara 
Oficial de Comércio, Indústria 
e Navegação de Barcelona, delegação 
de Osona

2008 Prémio para a “Atividade 
Investigadora em matéria de 
Higienização e Limpeza Profissional” 
na II edição dos Prémios Nacionais da 
Limpeza

2009 Iniciam-se relações comerciais 
na Tunísia.

2011 Nasce a nova filial Proquimia 
Produtos Químicos do Brasil, SA, 
no Brasil

2013 Iniciam-se relações comerciais 
com Angola

2014 Prémio para a 
“Responsabilidade Social Corporativa” 
na X convocatória dos Prémios da 
Câmara Oficial de Comércio, Indústria 
e Navegação de Barcelona, delegação 
de Osona

2015 Prémio para o “Produto 
do ano” na categoria de produtos 
químicos para o sistema Ecoconpack 
Lavandaria na IX edição dos 
Prémios Nacionais da Limpeza. 
Menção especial para “Ecoconpack 
Lavandaria” na I edição do Prémio 
Catalunha de Ecodesign, organizados 
pelo Departamento de Território 
e Sustentabilidade da Generalitat 
da Catalunha. Iniciam-se relações 
comerciais na República da Maurícia

2016 Proquimia chegar ao mercado 
asiático com presença na Índia e 
Dubai, através de distribuidores locais.



Sede
Centros produtivos
Delegações

Sede
Vic (Barcelona)

Centros produtivos
Brasil
Costa Rica
Cuba
Chile
República Dominicana

Delegações
Andorra
Angola
Argélia
Cabo Verde
Colômbia
Dubai
França
India
Marrocos
México
Panamá
Portugal
República da Maurícia
Tunísia
Venezuela

A expansão internacional é a base do nosso 
crescimento e uma das linhas estratégicas 
que definem a companhia

Proquimia
no Mundo

1º fabricante de produtos de limpeza industrial em Espanha com capital 100% nacional    
PROQUIMIA no mercado espanhol:*

* Fonte Alimarket

Estes são os nossos números

          m2 
de instalações

468 trabalhadores
em todo o mundo

7.670
clientes ativos

        formulações e
mais de 1.400 referências

43.000 ton.
de produção anual 

753

30.000

Vendas Espanha e internacionais em milhões no ano 2016:

Milhões de Euros

TOTAL 
GRUPO

TOTAL 
INTERNACIONAL

ESPANHA

 81,2 € 

34,7 €

46,5 €



Todos partilhamos o ADN Proquimia
e isto é o mais valioso que temos,
porque o mais importante são as pessoas.

Somos a equipa
Proquimia



A emoção de descobrir algo novo,
de comprovar que o tempo e os
recursos utilizados dão os seus frutos.

Centro de 
investigação

CENTRO DE
INVESTIGAÇÃO
A atividade de I+D+i da empresa focaliza-se no desenvolvimento de 
produtos e sistemas inovadores, tendo como prioridade a redução 
dos impactos ambientais ao longo de todo o ciclo de vida do produto.

O nosso centro de investigação, localizado na sede central da 
Proquimia em Vic, conta com as seguintes instalações:
• Laboratório de Investigação e desenvolvimento
• Instalações piloto de aplicação
• Laboratórios de assistência técnica
• Laboratório de controlo de qualidade
• Laboratório de análises fisico-químicas de águas
• Laboratório de controlo Microbiológico
• Laboratório de Engenharia, onde se realiza o desenvolvimento e 

os testes piloto dos sistemas de doseamento e controlo

Este laboratório é supervisionado por uma equipa técnica 
especializada e multidisciplinar: químicos, biólogos, engenheiros, 
veterinários, tecnólogos de alimentos, entre outros.

Uma trajetória que se traduz em oferecer ao mercado soluções de 
higiene e de tecnologia química adaptada a uma envolvente cada vez 
mais em mudança.



O passo essencial,
onde as ideias se tornam realidade.

Centro de 
produção

CENTRO DE
PRODUÇÃO
A Proquimia conta com um centro de produção principal localizado na 
sede central em Vic e equipado com a tecnologia mais avançada do 
mercado. A zona de produção divide-se em várias linhas produtivas 
que incluem a fabricação de produtos líquidos, diferentes sólidos 
industriais, aglomerados para lavandaria, etc., embalados em grandes 
e pequenos formatos, destacando a embalagem “Bag in box” e 
cápsulas hidrossolúveis.

Os restantes centros de produção encontram-se no Brasil, Costa Rica, 
Cuba, Chile e República Dominicana.

Na Proquimia apostamos na qualidade em todos os nossos processos, 
pelo que desde 1998 dispomos da certificação em Qualidade ISO 
9001. Durante o processo de fabricação levam-se a cabo os controlos 
de qualidade oportunos cumprindo rigorosamente os padrões de 
máxima qualidade requeridos pela Proquimia.

Ainda aplicamos critérios de qualidade ambiental, reutilizando e 
reciclando em todo o processo de produção, contando desde 2001 
com a certificação em Ambiente ISO 14001.

E em 2005 conquistámos a certificação do Sistema de Gestão da 
Saúde e Segurança Laboral, OHSAS 18001, demonstrando um claro 
compromisso com a segurança dos colaboradores e contribuindo 
para criar um posto de trabalho mais seguro.



SOMOS
PERITOS
EM...
A Proquimia é a primeira e única marca que apresenta uma proposta 
integral para a Higiene Institucional, que inclui as soluções higiénicas 
específicas para cada uma das áreas do seu negócio.

O nosso objetivo é otimizar os custos de higiene recorrendo à utilização 
de produtos e sistemas de elevada eficiência, reduzindo os custos 
de não qualidade através da formação contínua e serviço preventivo, 
proporcionando melhorias que incidem na gestão ambiental, laboral e 
no negócio dos nossos clientes.

Dirigimo-nos a...  
Hotelaria, Restauração, Catering, Empresas de Serviço, Lavandaria, 
Residências Geriátricas...

Higiene Institucional

Com soluções para... 
Cozinhas, Quartos, Zonas comuns, Casas-de-banho, Tratamento 
de águas para consumo humano, Tratamento de águas recreativas, 
Higiene pessoal, Higiene têxtil...



SOMOS
PERITOS
EM...
A Proquimia oferece as soluções higiénicas necessárias para assegurar 
elevados padrões de qualidade na limpeza e desinfeção das distintas 
fases de produção dos alimentos.

O nosso objetivo é garantir a máxima segurança alimentar recorrendo 
à correta implementação e funcionamento dos processos de higiene, 
dando prioridade à eficiência operacional e à sustentabilidade para 
proteger o seu negócio e marca.

Dirigimo-nos a...
Indústria Láctea, Indústria de Bebidas, Indústria de Alimentos Processados, 
Explorações de Ganaderia, Empresas de Serviço...

Indústria Alimentar

Com soluções para...
Limpezas OPC, Limpezas CIP, Lubrificação, Lavagem de garrafas, 
Desinfeção ambiental, Higiene das úberes, Higiene de instalações de 
pecuária, Higiene pessoal...



SOMOS
PERITOS
EM...
A Proquimia conta com soluções específicas e adaptadas para o 
elevado número de tratamentos, processos e aplicações presentes no 
setor industrial.

O nosso objetivo centra-se na otimização dos custos do processo, 
recorrendo à utilização da tecnologia mais avançada e inovadora, 
orientada para a obtenção dos máximos padrões de qualidade, dentro 
de uma proposta personalizada baseada na melhoria contínua, a 
formação e um serviço técnico altamente especializado.

Dirigimo-nos a...
Indústria do Metal, Concessionários e oficinas mecânicas, Estações de 
Serviço, Petroquímicas e Energéticas...

Tecnologia Química

Com soluções para...
Fosfatação, Galvanotecnia, Alumínio, Desengordurantes interfases, 
Lavagem e cuidado do veículo, Manutenção industrial, Circuitos de 
refrigeração e tratamento da legionelosis, Conservação e manutenção 
de caldeiras, Tratamento de águas residuais, Higiene pessoal,...



A INOVAÇÃO        é um dos principais 
valores que definem a filosofia da empresa e o 
nosso ADN Proquimia, que se reflete na nossa 
forma de trabalhar e entender as necessidades 
do mercado.

O caráter inovador da Proquimia não se 
centra unicamente no aspeto técnico, a 
empresa tem realizado uma forte aposta 
pela inovação também a nível organizacional 
com o desenvolvimento de departamentos 
transversais de serviço, a criação do Comité 
de Desenvolvimento de Negócio, que tem 
permitido desenvolver soluções globais para 
os clientes e a figura do Técnico de Aplicação 
para dar resposta mais eficaz e profissional às 
necessidades dos mercados onde estamos 
presentes.

Conseguir a satisfação dos clientes exige não 
apenas fazer as coisas bem, mas também 
obriga-nos a pensar as coisas melhor para 
sermos capazes de gerar novas ideias que nos 
permitem proporcionar soluções e sistemas 
de gestão inovadores que se adaptam a 
uma envolvente cada vez mais em mudança, 
oferecendo o melhor nível tecnológico, a 
maior segurança para o utilizador e o máximo 
respeito pelo ambiente.

Inovar é pensar de forma diferente,
rompendo com paradigmas e ir mais 
além do que podemos imaginar



Innovar es pensar de forma diferente, 
romper paradigmas e ir más allá 
de lo que nos podemos imaginar

é um elemento chave na estratégia do 
negócio da Proquimia, controlando 
qualquer impacto potencial sobre o 
ambiente e a segurança das pessoas, 
quer sejam empregados, clientes ou a 
sociedade em geral.

Assim, o processo de inovação per-
mite desenvolver produtos e siste-
mas com o máximo equilíbrio entre a 
eficiência produtiva, a segurança do 
processo e a redução dos impactos 
ambientais.

Na Proquimia apostamos pelo Eco-
desenho durante todo o ciclo de vida 
dos produtos e aplicando os critérios 
mais estritos em termos de qualidade 
ambiental, mantendo inalterada sua 
eficiência.

Por isto, a nossa aposta nos produ-
tos concentrados, a redução de em-
balagens plásticas, a diminuição das 
emissões de CO2 e a reutilização de 
materiais é uma realidade, como tam-
bém são os produtos com a certifi-
cação ECOLABEL, destinada a produ-
tos e serviços mais ecológicos e que 
respeitam o ambiente.

A  SUSTENTABILIDADE

A idade da Terra é de uns 4.470
milhões de anos e queremos que 
sejam muitos mais



A PROXIMIDADE para a Proquimia 
é estar com os nossos clientes onde e quando o 
necessitam.

Isto permite-nos ter a capacidade de adaptar 
as nossas soluções às necessidades dos 
nossos clientes, sendo uma fonte de informação 
essencial e, por isso, um dos nossos valores 
a cuidar. A chave para seguir o caminho da 
inovação e contar com a adaptabilidade 
necessária é estar perto dos nossos clientes, 
escutando-os para poder oferecer as nossas 
melhores soluções.

Acreditamos na proximidade no sentido mais 
amplo: proximidade aos nossos parceiros, 
às novas tendências de mercado, ao talento 
e inovação, às instituições, aos nossos 
fornecedores, à equipa Proquimia, à nossa 
envolvente e aos nossos clientes.

Estamos perto,
em espaço 

e em tempo



Encontre-nos no...
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