
 

 

WellClean 
 

Decidida a formar o seu próprio 

negócio, Ana Matias criou o 

projeto WellClean®, empresa 

que visa auxiliar as pessoas a 

tratar da limpeza doméstica, 

dando-lhes a oportunidade de 

terem mais tempo livre e 

aproveitá-lo de outra forma. 

Como caracteriza o projeto WellClean®? 

A WellClean® vem suprir uma necessidade real e crescente das sociedades, onde as pessoas 

têm cada vez menos tempo para as tarefas domésticas devido à elevada carga horária de 

trabalho que têm nos empregos. Após uma pesquisa feita no mercado, chegámos à 

conclusão de que cada vez mais pessoas procuram profissionais de limpezas domésticas. Um 

dos motivos apontados para isso é a usual falta de tempo e a qualidade de limpeza que os 

profissionais da área oferecem, em nada equiparada à tradicional mulher-a-dias, hoje em 

crescente desuso. 

Qual o conceito da empresa? 

O conceito WellClean® foi estruturado para oferecer ao cliente o melhor serviço de limpezas 

domésticas profissionais do mercado português, a preços competitivos. A WellClean® 

preocupa-se com o bem-estar das famílias portuguesas. Por esse motivo, oferecemos aos 

clientes serviços de limpeza regulares, ocasionais e específicos, realizados por dois 

profissionais qualificados, formados em técnicas de limpeza. 

Qual o papel da DNA Cascais na criação da empresa? 

Com o surgimento da DNA Cascais, a WellClean® encontrou o apoio necessário à realização 

do seu projeto: o domicílio virtual, as linhas de crédito destinadas a microempresas e o 

suporte a todo o processo de planeamento e concretização da ideia. 

A equipa da DNA Cascais facilitou o acesso a meios que dificilmente teríamos alcançado.  

Consideramos a DNA Cascais um parceiro que demonstrou a sua importância para a criação 

de emprego, contribuindo para a melhoria das condições sociais e ajudando a criar riqueza. 

O apoio surgiu logo desde o início e mantém-se no nosso dia-a-dia, através de contactos 

formais e/ou informais, mostrando-se sempre disponível para apoiar e enfrentar as barreiras 

com que a empresa se depara no desenvolvimento da sua atividade. 

Quais as perspetivas de futuro? 

Crescer e fazer desenvolver toda a sua atividade com qualidade. Ser uma referência local da 

oferta de serviços de Limpeza Profissional, apostando na qualificação das pessoas com a 

determinação e persistência que nos caracteriza. A preocupação com a qualidade e 

satisfação do cliente está sempre presente e sabemos que só assim poderemos crescer 

corretamente neste segmento competitivo.  

+ informação: www.wellclean.com.pt 


