
Leve a água da torneira consigo.
Leve no preço. Leve no ambiente
A EPAL lançou uma nova garrafa de água reutilizável, reciclável, leve e 

ergonómica para facilitar o consumo da sua água da torneira preferida, 

e que é mais uma inovação 100% EPAL, 100% nacional.

“Leve a água da torneira consigo” é o novo desafio lançado a 

todos os lisboetas e consumidores da água da EPAL, um desafio 

que é “leve no preço e leve no ambiente”.

A Fill Forever foi pensada numa forma distinta e versátil de 

transportar e, também, de consumir água da torneira, um 

conceito inovador que apela ao consumo da água no exterior 

das habitações e das empresas, bem como em atividades, 

outdoor como no ginásio, no jogging, no carro, nos transportes 

públicos e em todo o lado.

Elegante, discreta e sofisticada, foi concebida para transportar 

a Água da EPAL, a água de excelente qualidade, distribuída 

diariamente pela Empresa a 3 milhões de pessoas.

A sua produção, em material PET, respeita os mais elevados 

padrões de qualidade, cumpre as mais modernas tendências 

de conceção de embalagens deste tipo, e foi rigorosamente 

testada de acordo com normas europeias em vigor.

Para assegurar a melhor uma utilização da sua Fill Forever 

recomendamos proteger a garrafa da luz solar, lavá-

la regularmente e substituir diariamente a água para 

garantir a sua máxima segurança.

Cuidados 
a ter na sua 

boa utilização 
e conservação

• Proteger da luz solar

• Lavar regularmente

• Substituir a água todos os dias

• Depois da sua longa vida útil, 
a garrafa deverá ser colocada 
no ecoponto amarelo para 

ser reciclada.

Fill 
Forever, 

design e inovação de 
referência 100% nacional

• A garrafa é feita em PET (Polietileno Tereftalato), 
material que não liberta substâncias nocivas e 
está aprovado para contacto com alimentos  (o PET 
não contém Ftalatos nem Bisfenol-A)

• Pesa somente 27.5g, é de material 100% reciclável e permite 
utilizar um processo de produção com um consumo de energia 
muito baixo

• O gargalo descentrado e situado a um extremo torna-a distinta das 
usuais garrafas de água e incentiva à sua reutilização

• O gargalo e a tampa foram optimizados com uma redução 
de cerca de 40% do material, apresentando uma rotura do 
inviolável mais suave para o consumidor, e tornando-a mais 

leve para o ambiente 

• Com apenas 1.25g, a tampa da Fill Forever 
permitiu criar uma das garrafas reutilizáveis 

mais leves do mercado.

Onde 
pode adquirir

A Fill Forever tem o preço de €1,5 
(tampa colorida) e €1 (tampa branca).

Pode ser adquirida na sede e nos núcleos do 
Museu da Água:

• Sede da EPAL, Av. da Liberdade, 24

• Estação Elevatória a Vapor dos 
Barbadinhos, Rua do Alviela, 12

• Reservatório da Mãe d´Água das 
Amoreiras, Praça das Amoreiras, 10

• Aqueduto das Águas Livres, 
Calçada da Quintinha, 6

De 3ª a sábado entre as 10h00 e 
as 17h30 (encerram entre as 

12h30 e as 13h30).

Fill Forever
Fill 

Forever, o 
conceito inovador

• A silhueta da garrafa é inspirada numa “Casca-
ta de Água”, relembrando o movimento da água em 

queda livre na natureza, sendo mais estreita no topo e 
larga na base, que lhe dá maior estabilidade

• Tem um design icónico e ergonómico que facilita a sua 
utilização e a torna agradável ao tacto

• Considera, no seu desenho e desenvolvimento, todos os por-
menores de modo à optimização da quantidade de material e 
energia utilizados na sua produção

• É translúcida, com coloração azulada, deixando trans-
parecer a cristalinidade da água

• Apresenta a impressão do símbolo H2O, sem 
adição de rótulos e colas, torna-a uma opção 

mais amiga do ambiente

Aceite também este desafio  
e leve a água da torneira consigo!


