
Abrangência e orçamentação de ensaios 
não destrutivos

O serviço de definição da abrangência e orçamentação de ensaios não destrutivos (END) 
da Applus+ proporciona ao cliente uma abrangência e uma orçamentação fiáveis e 
sensatas para os respetivos projetos de END.

A NOSSA SOLUÇÃO

Definir a abrangência e elaborar o orçamento de um projeto de forma correta, 
especialmente quando este inclui END, pode ser uma tarefa complicada. A Applus+ 
possui os conhecimentos e a experiência necessários para estabelecer abrangências 
fiáveis, seja a partir de calendários ou planos de inspeção já existentes, ou elaborando-
os a partir do zero.
 
A definição da abrangência e a orçamentação dos END será realizada por um dos nossos 
gestores de projeto, possuindo todos eles amplos conhecimentos sobre este tipo de 
projetos. No momento de definir a abrangência de um projeto e de o orçamentar, 
baseamo-nos na vasta experiência prévia da Applus+. Ocupamos uma posição 
incomparável graças a um percurso de mais de 75 anos na definição de abrangências e 
na execução de projetos de END em todo o mundo e em múltiplas indústrias. Por 
conseguinte, não existe praticamente nenhum projeto de END que seja novo para nós.
 
No fundo, os nossos gestores de projeto podem definir de modo fiável a abrangência e o 
orçamento de qualquer projeto que inclua um componente de END, graças aos amplos 
conhecimentos e experiência adquiridos neste âmbito pela Applus+ ao longo do último 
século.

Clientes alvo
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Este serviço destina-se a clientes que carecem dos conhecimentos técnicos necessários 
nas respetivas empresas para definir de forma fiável a abrangência de um projeto de 
END ou para elaborar o orçamento para a execução do mesmo. Também trabalhamos 
com empresas que definiram a abrangência de um projeto e elaboraram o orçamento 
internamente, mas que desejam que os resultados sejam revistos por especialistas antes 
de darem início ao projeto.

Principais benefícios para o cliente

Externalizar a definição da abrangência e da orçamentação dos projetos de END à 
Applus+ oferece as seguintes vantagens aos nossos clientes:

O processo desenvolve-se sem qualquer preocupação para o cliente e culmina 
numa abrangência fiável e realista que poderá ser executada por uma empresa de 
END, assim como num orçamento adequado e numa contingência razoável com 
base na nossa ampla experiência.
As novas abrangências são definidas por especialistas na matéria e baseiam-se nos 
últimos avanços no campo dos END.
As abrangências existentes são validadas por especialistas em END, que propõem 
alterações que possam melhorar a eficiência (por exemplo, técnicas avançadas de 
END que implicam uma poupança de tempo).
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